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Indledning 

Projektets anledning og baggrund 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er der under fokusområdet ”fælles grunddata for 
alle myndigheder” formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendoms- og bygningsdata samt 
adressedata:  

• Initiativ 10.2a ”Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata”, samt  

• Initiativ 10.2b om ”Genbrug af adressedata”.  

Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under sidstnævnte initiativ. 
Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til dannelse af 
vejnavne og adresser inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af 
væsentlig betydning for kvalificering af business casen: 

Dokumentet vil sammen med dokumentet ” Udkast til gevinster og forudsætninger ift. AP1 Dannelse af 
vejnavne og adresser” udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 – Kvalificering af business case”. 

Proces 

Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 26. september til 31. oktober. I 
denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 

 1. workshop afholdt mandag den 26.september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Afklaring af de nuværende processer inkl. nuværende systemunderstøttelse. 
Deltagere: KL, KMS, FOT, CPR-kontoret, Frederikshavn Kommune, Haderslev Kommune og Københavns 
Kommune samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

 2. workshop afholdt tirsdag den 4. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Afklaring af To-Be processer og gevinster mv. 
Deltagere: Som 1. workshop 

 
Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand & Donslund samt nogle 
koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

Metode 

Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor 
effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne er grupperet i 4 arbejdspakker. 

De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. 
Disse workshops er gennemført efter nedenstående model:  
I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende system-understøttelse (As-Is). 
Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). 
Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende 
systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop.  
På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. 

Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet ”Metode Spor 1 - Genbrug af data”. 
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Læsevejledning 

Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: 

1.1. Fastsættelse af nyt vejnavn 
1.2. Fastsættelse af ny adgangsadresse 
1.3. Ændring af eksisterende vejnavn 
1.4. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse 
1.5. Ændring af afstemningsområde 

 
Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig 
situation inkl. tilhørende systemunderstøttelse.  
 
De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret (”1.1.1”, ”1.1.2” etc.). Disse numre 
anvendes som referencer i dokumentet ”Udkast til gevinster og forudsætninger ift. AP1 Dannelse af 
vejnavne og adresser”. 
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Principper for fremtidig dannelse af vejnavne 
og adresser 
 
De fremtidige processer i denne arbejdspakke bygger på følgende principper: 

 Adresser anvendes i mange offentlige og private forretningsprocesser som en fælles reference, der 
gør det muligt at identificere og stedfæste en oplysning og knytte den til informationer fra andre 
kilder.    

 BBRs adressedata er allerede udpeget som autoritative data, men det skal sikres at de dannes tidligt 
og digitalt ved kilden – hvilket ofte er i forbindelse med processer som behandles i initiativ 10.2a 

 Registrering af grunddata på én gang og ét sted: effektivt og ”lean”. 

 Forretningsobjekter og geoobjekter registreres om muligt på samme tid og jf. Referencearkitekturen 
for Stedbestemt information vedr. specifikation, historik, registreringstidspunkt, virkningstid, status, 
metadata mm. 

 Geoobjekterne benyttes til at effektivisere og automatisere jf. Referencearkitekturen for 
Stedbestemt information 

 BBR bliver autoritativt register for vejnavne således at systemansvar følger myndighedsansvar. 
Derfor skal BBR adresser ikke længere systemmæssigt ”vente på” CPR-vej. 

 CPR-vej fortsætter udelukkende som en overgangsløsning indtil CPR og anvenderne af CPR-vej-
udtræk ikke har behovet længere 

 Grunddata skal være udstyret med UUID, status, metadata og historik 

 Standardiserede udtræk og fordeling foregår via Datafordeleren således at adressedata er 
tilgængelige for brugerne i ”næsten realtid” (bedre ”time to market”) 

 Adressemyndigheden er uændret, men der stilles bedre digitale værktøjer til rådighed for at kunne 
realisere ovenstående principper 
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Proces 1.1 – Fastsættelse af nyt vejnavn  

Nuværende proces 

Figur 1. Fastsættelse af nyt vejnavn – nuværende proces. 

 

Frekvens: Hyppigheden er 200-1000 nye vejnavne årligt afhængig af konjunkturerne. 

 
Der kan være mange grunde til at behovet for et nyt vejnavn opstår. Der kan fx være tale om en 
udstykningsplan fra grundejer, en lokalplan fra kommunen selv, et lokalt behov fra kommunen selv, en 
bygherre, en grundejer, virksomhed eller et ønske fra en gruppe borgere om et nyt vejnavn. 
Trafikprojekter, herunder trafiksaneringer og nyanlæg samt havneprojekter kan også give anledning til nye 
adresser og vejnavne. 
Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve sagsregistreringen, den politiske behandling, høring og 
klagegangen. De er belyst fx i processen i Arbejdsgangsbanken. 
Sådanne aktiviteter er derfor ikke repræsenteret særligt detaljeret i denne analyse. Den tidsmæssige 
placering af den politiske behandling ift. registreringerne er endvidere forskellige fra kommune til 
kommune. Der er fokus på en effektiv dannelse af grunddata for vejnavne 
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Adressemyndigheden (Kommunen) får materiale der giver anledning til fastsættelse af et nyt vejnavn. 
 
1.1.1 Oplys sag om nyt vejnavn 
Kommunen oplyser sagen og afsøger nærliggende vejnavne (svært ud fra vejkoder). Kun eksisterende 
vejnavne kan ”fanges”, men ikke projekterede vejnavne ifm. andre projekter. Vejnavne-info benyttes. 
Lokale kilder undersøges også. Bekendtgørelsens bestemmelser fx om vejnavnets entydighed inden for 
postnummeret og 10-km radius kontrolleres. Der tages kontakt til nabokommuner for at checke vejnavnet 
ift. deres eksisterende vejnavne og evt. kommende. I hovedstadsområdet benyttes tillige en 
reservationsliste og en afstandsregel som går ud over bekendtgørelsens 10 km regel.  
Delprocessen kan inkludere at vælge et vejnavn (eller en række forslag) hvis det indkommende materiale 
ikke allerede fastlægger det. I så fald undersøges også mulige vejnavne ud fra hvad der anvendes i området, 
eksisterende vejnavne (typisk på en trukket vejkodeliste) eller lokaliteter som fx gårde. 
I processen benyttes efter behov opslag i en række alternative og ”ikke-autoritative kilder” så som Google, 
Krak, Eniro og i officielle kilder som Arealinfo, OIS adresseinfo, CPR-vej, KMS’ hjemmeside etc. 
 
1.1.2 Check vejnavne inkl. kommende 
Nabokommunen besvarer forespørgsel fra anden kommune om eksisterende og kommende vejnavne.  I 
Hovedstadsområdet er som noget særligt et samarbejde, der ligeledes gør det muligt at undersøge i 
reservationer af vejnavne fx ”Jesper Kleins Vej” på Frederiksberg.  
 
1.1.3 Lav forslag til nyt vejnavn 
Baseret på oplysningen af sagen foreslår kommunen et vejnavn før den egentlige registrering, som er i 
fokus i denne analyse.  
 
1.1.4 Reservér vejnavn 
I Hovedstadsområdet (Hovedstadsområdets vejnavnesamarbejde) er det muligt for kommunen at 
reservere vejnavne i samarbejde med nabokommuner. Københavns kommune fungerer som sekretariat for 
samarbejdet og holder styr på reservationerne.  
 
1.1.5 Træk vejkode og registrér vejnavn (Evt.) 
Kommunen finder en ledig vejkode i CPR-vej og registrerer vejnavnet. CPR-vej kan ikke i dag markere 
vejnavne, som ikke er gældende med statuskode, fremdateret gyldighedsdato e.l. Systemmæssigt er 
vejnavnet gældende fra og med registreringstidspunktet. Hvis vejnavnet ikke er fastsat endnu kan det evt. 
registreres som sådan i selve vejnavnefeltet ”Foreløbigt vejnavn A i Østbyen”. Det er forskelligt fra 
kommune til kommune hvornår en vejkode skal være på plads, men nye ejendomme og adresser kan ikke 
registreres i ESR og BBR før vejkoden findes. Vejkoden er også en forudsætning for at kunne foretage 
person- og virksomhedsregistrering i CPR hhv. CVR), som i dag validerer mod CPR-vej. Trækkes vejkoden 
ikke her gøres det i delproces 1.1.8 Effektuér beslutning om vejnavn. 
 
1.1.6 Udarbejd info-materiale med kort 
Kommunen udarbejder informationsmateriale fx til høring, politisk behandling og klager. Der udarbejdes 
også materiale til den digitale opslagstavle og til andre parter som kommunen har aftale med om at få 
informationen fx forsyningsselskaber. 
Materialet består af det bedste forefindende materiale fx klip fra lokalplanen, andet projektmateriale eller 
der fremstilles til lejligheden kortmateriale og beskrivende tekst.  
Kommunerne udtrykte på workshoppen at ”det ville vært rart at det fremadrettet bliver gjort én gang og 
registreret ét sted”. 
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Eksempler på mail og dokumenter kan ses på www.adresse-info.dk. 
 
1.1.7 Registrér foreløbige vejmidter 
Kommunens Kort/FOT ansvarlige kan allerede tidligt i processen registrere de planlagte vejmidter som 
foreløbige i FOT eller i GIS. 
 
1.1.8 Effektuér beslutning om vejnavn 
Kommunen effektuerer beslutningen jf. resultatet af politisk behandling, og evt. høring og/eller klage. Hvis 
vejnavnet endnu ikke er registreret endeligt i CPR-vej gøres dette.  
Hvis vejnavnet har været i partshøring anbefaler EBST at vejnavnet først gøres gældende og registreres når 
en evt. klagefrist er udløbet.  
 
1.1.9 Udsend/publicér info-materiale 
Kommunen udsender det udarbejdede informationsmateriale til den digitale opslagstavle, som 
administreres af KMS for EBST. Fra den digitale opslagstavle kan fx 112 hente informationen. Endvidere 
sendes/publiceres materialet til andre parter som kommunen har aftale med om at få informationen fx 
forsyningsselskaber. Der sendes også information til bygherren samt internt i kommunen. Der er forskellig 
praksis for hvordan det gøres og hvilke kommunikationsformer der benyttes fx hjemmeside, mail, links til 
hjemmeside, pdf etc. 
 
1.1.10 Tilret vejmidter og tilknyt vejnavn 
Kommunens Kort/FOT ansvarlige opdaterer de planlagte vejmidter eller tegner nye i FOT eller i GIS. 
Vejnavnet tilknyttes vha. vejkode. 
Vejmidterne registreres mere og mere præcist i takt med fysisk anlæggelse og opmåling. Efterfølgende 
gøres vejmidterne mere præcise i den periodiske ajourføring fx i FOT regi. 
 
1.1.11 Informér om nye vejnavne 
KMS driver på vegne af EBST den fælles digitale opslagstavle, som benyttes i vid udstrækning, men de fleste 
kommuner informerer herudover parterne direkte (jf. 1.1.9). Info-materialet modtages fra kommunen på 
mail og publiceres derefter på opslagstavlen. Eksempel kan ses her. 
 
1.1.12 Registrér vejdistrikter vha. husnummerintervaller 
Kommunen registrerer post, sogn, valgdistrikt (begrebet Afstemningsområde) og evt. andre kommunale, 
frivillige distrikter vha. af lige og ulige husnummerintervaller. Det kan gøres enten vha. små intervaller eller 
med et maksimalt lige og ulige interval fx 1-999. Cirkulæret om ajourføring af CPRs vejregister giver begge 
muligheder.  
Der er i kommunerne forskellige praksis, og ejerskabet og brugen af de enkelte distrikter hører til andre 
afdelinger i kommunen end i Teknisk Forvaltning. I nogen kommuner er der supplerende kort, der viser 
distrikterne. Oplysninger om vejdistrikt for postnummer er krævet for at oprette adgangsadresser i BBR. 
Oplysninger om postnummer, sogn og valgdistrikt er nødvendig for at CPR kan foretage folkeregistrering.  
 
1.1.13 Annullér ikke anvendt vejnavn 
Der er forskellig praksis for at tilbagetrække vejnavne, der alligevel ikke bliver brugt. Kommunen gør i givet 
fald vejnavnet historisk. Visse kommuner har en praksis med at ”genbruge” vejkoder, dvs. benytte dem til 
et andet nyt vejnavn hvis det første ikke blev til noget. Selve vejnavnet kan selvfølgelig på et andet sted på 
et senere tidspunkt foreslås igen, og vil da skulle registreres jf. denne proces. 
 

http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Dok/a_Eksempel_e-post_til_opslagstavle_om_nye_vejnavne_01.pdf
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Fremtidig proces 

 

Figur 2. Fastsættelse af nyt vejnavn – fremtidig proces. 
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Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. 
De ændrede og de nye beskrives nedenfor. 

Udgår: 1.1.2 Check vejnavne inkl. kommende  
Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet i 1.1.1 

1.1.4 Reservér vejnavne  
Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet i 1.1.1 

1.1.9 Udsend/publicér info-materiale 
Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet generelt af 
infrastrukturen i form af Datafordeleren for Adresser. 

1.1.11 Informér om nye vejnavne  
Denne delproces bliver fremover digitalt understøttet generelt af 
infrastrukturen i form af Datafordeleren for Adresser. 

1.1.12 Registrér vejdistrikter vha. husnummerintervaller 
Denne delproces erstattes af 1.1.14 Evt. Justér distrikter vha. 
geoobjekter 

Ændres: 1.1.1  Oplys sag om nyt vejnavn 

1.1.5 Registrer vejnavn og virkeområde 

1.1.7 Registrér foreløbige vejmidter 

1.1.10 Tilret vejmidter og tilknyt vejnavn 

Tilføjes: 1.1.14 Evt. Justér distrikter vha. geoobjekter 

 
 
Den fremtidige proces følger principperne fra indledningen. 
 
1.1.1 Oplys sag om nyt vejnavn 
Kommunen oplyser sagen og afsøger nærliggende vejnavne. Resultatet af delprocessen er som sådan 
uændret, men da vejnavne i alle kommuner fremover registreres tidligt og med geografi kan oplysningen i 
princippet foregå ved blot at afsøge grunddata ved brug af et effektivt værktøj som vi kalder BBR-
kommune-klient (Navngiven vej), fx som et nyt ”faneblad” i BBR-klienten. Se nærmere beskrivelse i 
dokumentationen i infrastrukturarbejdspakke AP 5. Det forudsætter også at eksisterende vejnavne 
etableres på samme digitale form (i BBR), se ”Grunddataforbedringer” i samme dokument. 
Bekendtgørelsens bestemmelser fx om 10-km radius kan nu checkes digitalt. I delprocessen vælges et 
vejnavn (eller en række) hvis det indkommende materiale ikke allerede fastlægger det. I så fald undersøges 
også mulige vejnavne ud fra hvad der anvendes i området. Det kan også gøres digitalt. Der benyttes forsat 
lokale kilder som inspiration til nye navne pba. lokalhistoriske forhold eller lokaliteter som fx gårde og 
andre stednavne. 
Delprocessen kan drage nytte af at det indkommende materiale oftere også er på digital form. 
 
1.1.5 Registrér vejnavn og virkeområde 
Kommunen registrerer først og fremmest vejnavnet (begrebet Navngiven Vej) som grunddata med 
relevante data som statuskode, gyldighedsdato etc. Hvis vejnavnet ikke er endeligt fastsat eller besluttet 
endnu kan det registreres med et foreløbigt navn, sådan at der kan tildeles adresser (i proces 1.2). 
Så længe CPR-vej fungerer systemmæssigt skal der automatisk trækkes en vejkode, men brugeren vil ikke 
skulle gøre det, og vedligeholdet af husnummerintervaller vil foregå helt automatisk og ”skjult”. Som noget 
nyt skal vejnavnets virkeområde registreres som grunddata som et geoobjekt. Denne ”indtegning på et 
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kort” har hidtil foregået ifm. udarbejdelse af info-materiale i 1.1.6, men virkeområdet gøres nu til 
autoritative geodata, der skal fødes tidligst muligt og være tilgængelige for fx nabokommunerne og alle 
øvrige brugere gennem infrastrukturen (Datafordeleren). 
 
1.1.7 Registrér foreløbige vejmidter 
De planlagte vejmidter kan allerede ifm. adressemyndighedens sagsgang registreres som foreløbige i FOT. 
Det skal kunne ske i en og samme arbejdsgang ved integration fra BBR-klienten til FOT-services. 
 
1.1.10 Tilret vejmidter og tilknyt vejnavn 
Opdateringen af de planlagte vejmidter (eller nye) i FOT kan gøres i samme arbejdsgang hvor vejnavnet 
effektueres ved integration fra BBR-klienten til FOT-services. 
 
Vejmidterne kan stadig registreres mere og mere præcist i takt med fysisk anlæggelse og opmåling. 
Efterfølgende gøres vejmidterne fortsat mere præcise i den periodiske ajourføring fx i FOT regi. 
 
1.1.14 Justér landinddelinger og distrikter (Evt.) 
Denne delproces skal udføres af den myndighed der har ansvaret for de pågældende objekter eller af en 
bemyndiget aktør. Hvis andre myndigheder skal involveres kan det ske gennem en 
”fejlmeldefunktionalitet”. 
Selve delprocessen består i at justere og kvalitetschecke ændringer til landinddelinger og/eller kommunale 
distrikter som opdages ifm. oprettelsen af et nyt vejnavn, fx justering af en postnummergrænse, oprettelse 
af et nyt befolkningsdistrikt eller justering af et afstemningsområde.  
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Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 3. Fastsættelse af nyt vejnavn– nuværende systemunderstøttelse. 

 
As-Is systemunderstøttelse: 

 CPR-klienten til adressemyndighedens opdatering af CPR-vej er det primære dedikerede fagsystem 

 DIVA benyttes af KMS på vegne af EBST til at sætte nye og ændrede vejnavne på den Fælles digitale 
opslagstavle 

 Fælles digitale opslagstavle hvor alle anvendere kan hente oplysninger om nye og ændrede 
vejnavne drives af KMS på vegne af EBST 

 FOT-2007-klientenFOT-klienten 
og/eller anden opdatering af FOT-2007 systemet. 

 GIS for de kommuner der ikke benytter FOT-2007, og til andre opgaver 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 4. Fastsættelse af nyt vejnavn – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
To-Be systemunderstøttelse 
Se beskrivelse under ”Totaloversigt over infrastrukturforbedringer” i infrastrukturarbejdspakke AP 5: 

 BBR Kommune-klient(Navngiven Vej) 

 Datafordeler for Adresser 

 Nyt adresse-info.dk websted 

 Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) 

 Ny Klient til redigering af dynamiske landinddelinger 

 Ny Klient til redigering af kommunale distrikter 
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Proces 1.2 – Fastsættelse af ny adgangsadresse  

Nuværende proces 

 

Figur 5. Fastsættelse af ny adgangsadresse – nuværende proces. 

 

Frekvens: Hyppigheden er ca. 20.000/årligt afhængig af konjunkturerne 

 
Denne analyse har ikke til opgave at ændre processerne i forbindelse med sagsregistreringen, evt. 
partshøring mv. Sådanne aktiviteter er derfor ikke repræsenteret særligt detaljeret i denne analyse. Fokus 
er på effektiv dannelse af grunddata for adresser. 
 
 
Kommunen (Adressemyndigheden) får materiale der giver anledning til fastsættelse af en ny adresse. 
Der kan fx være tale om en udstykning, en byggesag, registrering af ejendom på lejet grund, frasalg af (del 
af en) matrikel, plansag mv. Der kan også være tale om at en eksisterende ejendom eller bygning skal have 
tildelt en ny adresse, derfor vil processen ofte startes af en proces i initiativ 10.2a. Derfor skal der 
koordineres vedr. detaljerede processer, krav og infrastruktur i det videre arbejde i initiativerne, således at 
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fleksible og effektive arbejdsgange kan sikres med tilhørende systemunderstøttelse. 
 
1.2.1 Oplys sag om ny adresse 
Kommunen oplyser sagen inklusiv partshøring. 
 
1.2.2 Træf afgørelse om ny adresse 
Kommunen træffer afgørelse om den nye adresse.  
 
1.2.3 Registrer ejendom (beskrevet i 10.2a, hvor To-Be løsningen også beskrives) 
Hvis vurderingsejendommen ikke findes skal den i dag først oprettes i ESR og tildeles et ejendomsnummer, 
da BBR kræver at adressen registreres med relation til et kendt ejendomsnummer fra ESR. Processen kan 
derefter fortsætte efter ”8-12 minutters” forsinkelse. 
Dog har en adresse ikke altid relation til ejendomsnummer/matrikelnummer fx på et umatrikuleret areal 
 
1.2.4 Opdater vejdistrikt 
Processen forudsætter at vejnavn og vejkode er registeret (jf. proces 1.1). Hvis vejdistriktet ikke stemmer i 
CPR-vej retter kommunen det før processen kan fortsætte. Det sker hvis det nye husnummer ligger uden 
for det eksisterende husnummerinterval. I dag er der derefter en dags forsinkelse før ændringen slår 
igennem i BBR(Adr). 
 
1.2.5 Registrer adresse 
I BBR (Adr) oprettes adressen, der altid skal være knyttet til et ejendomsnummer og et matrikelnummer. 
Dog har en adresse ikke altid relation til ejendomsnummer/matrikelnummer fx på et umatrikuleret areal 
BBR kræver at postnummeret findes, dvs. at vejdistriktet i CPR er oprettet og har korrekt 
husnummerinterval. Der valideres ikke på sogn og valgdistrikt mv. I BBR sættes der i de fleste tilfælde et 
foreløbigt adressepunkt på baseret på matrikelnummerets midtpunkt. 
 
1.2.6 Udarbejd info-materiale med kort 
Kommunen udarbejder informationsmateriale fx til høring, politisk behandling og klager. Der udarbejdes 
også materiale til de parter som kommunen har en aftale med om at få informationen, fx 
forsyningsselskaber. Denne praksis er lokal. 
Materialet består evt. af klip fra lokalplanen, andet projektmateriale eller til lejligheden fremstillet kort 
materiale og beskrivende tekst. 
I Frederikshavn er der 12-15 interne abonnenter. Oplysningerne benyttes også internt i kommunen. Ca. 200 
i Aarhus, 40 i Haderslev, 5 i København. 
 
1.2.7 Udsend/publicér info-materiale 
Kommunen udsender det udarbejdede informationsmateriale til parterne som kommunen har aftale med 
jf. 1.2.6.. Der sendes også materiale til bygherren samt internt i kommunen. 
 
Fra BBR og ESR replikeres til OIS med typisk 2-3 dages forsinkelse. Derfor er kommunen i dag nødsaget til 
manuelt at informere fx køber, sælger, ejendomsmægler, der ikke kan vente til en adresseændring er 
tilgængelig i OIS. Set udefra er det ”uforståeligt”, da adressen jo er gældende så snart den er i BBR. 
Søgningen i OIS er heller ikke optimal. Der kan søges på vejnavne, men ikke på adresser. 
 
1.2.8 Placér adressepunkt 
På et senere tidspunkt opdaterer typisk en anden afdeling end Teknisk forvaltning i kommunen det 
foreløbige adressepunkt. Dette sker ikke i BBR-klienten, men i en ekstern kortbaseret applikation som 
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kommunen har anskaffet og som kommunikerer online med BBR. Kommunerne har udtrykt at ”Det ville 
være rart at kunne gøre i en arbejdsgang fremadrettet”. Som vist i diagrammet, kan adressepunktet evt. 
gøres præcist i flere omgange. 
 
1.2.9 Giv adresse status endelig 
I nogle kommuner registreres adressen i BBR først foreløbigt (statuskode 3), for senere at gøre 
registreringen endelig (statuskode 1).  
 
1.2.10 Evt. justér andre distrikter vha. husnummerintervaller 
I de få tilfælde hvor den nye adresse giver anledning til at justere andre distrikter, fx skoledistrikt o.l. gøres 
dette i CPR-vej ved hjælp af vejdistrikter/husnummerintervaller. Dette kan især være tilfældet for større 
samlede udstykninger. 
 
1.2.11 Slet adresse 
I visse tilfælde er der behov for at slette en adresse. Kommunen sletter adressen i BBR ved at give den en 
status af udgået (statuskode 2). Adressen skal i så fald slettes i kommunens andre adressedatabaser. Der 
skal evt. sendes information internt i kommunen og til øvrige parter jf. proceduren i 1.2.7 for nye adresser. 
Adressen kan i dag slettes i BBR selvom den danner grundlag for folkeregistrering. 
 

Fremtidig proces 

 

Figur 6. Fastsættelse af ny adgangsadresse – fremtidig proces. 
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Delprocesser der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces. 
De ændrede og de nye beskrives nedenfor. 

Udgår: 1.2.3 Registrér ejendom. 
Denne delproces forsvinder ikke fra 10.2a, men fastsættelse af nye 
adresser bliver en ”forretningsservice” ift. processerne i 10.2a som 
forbereder sagens data digitalt og tidligere end i dag. 

1.2.4 Opdatér vejdistrikt 
Denne binding forsvinder 

1.2.6 Udarbejd info-materiale med kort 
Da sagen typisk kommer fra 10.2b er det ikke nødvendigt at udarbejde 
materiale til sagens parter; andre anvendere kan ”lytte” på 
Datafordeleren (push) eller selv slå status op (pull). 

1.2.7 Udsend/publicér info-materiale 

1.2.8 Præcisér adressepunkt. 
Denne delproces integreres i 1.2.5 jf. principperne om fremtidige 
processer 

Ændres: 1.2.1  Oplys sag om ny adresse 

 1.2.5 Registrér adresse og adressepunkt knyttet til vejnet 

 1.2.10 Justér andre distrikter vha. geoobjekter (Evt.) 

 1.2.11 Slet adresse (Evt.) 

Tilføjes: -  

 
Bemærk at i forbindelse med harmonisering og stigende krav om korrekthed og komplethed ved brug af 
autoritative adresser fx til person- og virksomhedsregistreringen vil denne proces få større hyppighed. Det 
kan delvis afhjælpes af en mere effektiv fejlmelde-proces (se proces 1.4) 
 
1.2.1 Oplys sag om ny adresse 
Kommunen oplyser sagen inklusiv partshøring. Resultatet af delprocessen er som sådan uændret, men da 
adresser i alle kommuner fremover registreres tidligt og med geografi kan oplysningen i princippet foregå 
ved blot at afsøge grunddata ved brug af et effektivt værktøj her kaldet BBR-Kommune-klient (Adr+) hvor 
”plusset” især står for forbedrede geografiske muligheder under det eksisterende Adresse-faneblad. Se 
nærmere beskrivelse i dokumentationen i infrastrukturarbejdspakke AP 5.. Det forudsætter også at 
eksisterende adresser etableres på samme digitale form (i BBR), som listet under ”Grunddataforbedringer” 
i samme dokument. 
 
1.2.5 Registrer adresse og adressepunkt knyttet til vejnet 
I BBR (Adr+) oprettes adressen som hidtil, men nu med stærkt forbedrede geografiske muligheder. Til 
eksempel, når adressepunktet er sat (kommer i fremtiden typisk med som inddata) kan matrikelnummer-
referencen afledes heraf. Dog har en adresse ikke altid relation til matrikelnummer fx på et umatrikuleret 
areal 
 
På samme måde kan fx postnummer, supplerende bynavn, sogn, afstemningsområde, kommune afledes. 
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Som noget nyt skal adressepunktet kobles til den vejmidte hvor der er adgang/tilkørsel fra. I langt de fleste 
tilfælde kan BBR(Adr+)-værktøjet foreslå den aktuelle vejmidte automatisk. Når alle data er registreret kan 
adressen gemmes med den til sagen passende status. Den øgede brug af geografi gør det også muligt at 
kvalitetssikre den nye adresse med adressepunkt ift. eksisterende adresser med adressepunkter. Skal andre 
adresser omnummereres ifm. den nye adresse, sker det også i denne delproces. 
 
1.2.10 Evt. justér andre distrikter vha. geoobjekter 
Denne delproces skal udføres af den myndighed der har ansvaret for de pågældende objekter eller af en 
bemyndiget aktør. Hvis andre myndigheder skal involveres kan det fremover ske gennem en struktureret 
og effektiv ”fejlmeldefunktionalitet”. 
I de få tilfælde hvor den nye adresse giver anledning til at justere andre distrikter, fx skoledistrikt o.l. kan 
det gøres geografisk hvis samme medarbejder har rettighed til det ellers kan den pågældende inddeling 
eller kommunalt distrikt ”fejlmeldes” til den rette afdeling/myndighed. Sådanne ændringer sker typisk kun 
ifm. større udstykninger, hvor distrikter og landinddelinger måske allerede er ændret proaktivt. Men med 
den geografiske tilgangsvinkel i værktøjerne kommer der automatisk en ekstra grunddatakontrol allerede i 
1.2.5. 
 
1.2.11 Slet adresse 
I visse tilfælde er der behov for at slette en adresse. Kommunen sletter adressen i BBR ved at give den en 
status af udgået (i dag statuskode 2). Andre anvendere af en sådan foreløbig eller udgået adresse kan lytte 
på datafordeleren. Dog foreslås det at der fremover checkes systemmæssigt mod CVR og CPR at adressen 
ikke (længere) er i aktiv brug. 
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Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 7. Fastsættelse af ny adgangsadresse – nuværende systemunderstøttelse. 

 
As-Is systemunderstøttelse: 

 BBR-kommuneklient (Adr) er det primære dedikerede fagsystem, som i dag ikke understøtter en 
geografisk fremgangsmåde. 
Der er integration til Matriklen for at finde midtpunktet i matrikelfladen som et første bud på et 
adressepunkt. 

 CPR-klienten benyttes kun hvis den nye adresse kræver en opdatering af CPR-vej først og/eller til 
efterfølgende justering af andre vejdistrikter 

 Rap-X, Adresse Link og flere lignende applikationer benyttes til at registrere adressepunkter i BBR 
og fra/til GIS-løsninger. 

 ESR kan i dag given en ekstra forsinkelse, da ejendommen først skal oprettes i ESR før der kan 
knyttes en adresse til den i BBR 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. 

 OIS er vist udelukkende for at adressere den 2-3 forsinkelse der kan være for offentligheden ser en 
ny adresse via OIS 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 8. Fastsættelse af ny adgangsadresse – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
To-Be systemunderstøttelse 
Se beskrivelse under ”Totaloversigt over infrastrukturforbedringer” i infrastrukturarbejdspakke AP 5: 

 Forbedret BBR Kommune-klient(Adr+) 

 Datafordeler for Adresser 

 Nyt adresse-info.dk websted 

 Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) 

 Ny Klient til redigering af dynamiske landinddelinger 

 Ny Klient til redigering af kommunale distrikter 
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Proces 1.3 – Ændring af eksisterende vejnavn  

Nuværende proces 

 

Figur 9. Ændring af eksisterende vejnavn – nuværende proces. 

 

Frekvens: Hyppigheden er anslået til 500/årligt 

 
I arbejdet med arbejdspakken blev det klart at denne proces og de ønskede forbedringer kommer til at 
ligne dem for proces 1.1, således at den afsatte tid blev brugt på at belyse de andre processer. Derfor er der 
i denne analyse kun skitseret den nuværende proces. 
 
Der henvises til proces 1.1 vedr. beskrivelse af (lignende) delprocesser, forandringerne samt 
systemunderstøttelse nu og fremadrettet. 
På samme måde vedrørende gevinster og forudsætning i Gevinst- og forudsætnings-dokumentet hørende 
til denne arbejdspakke. 
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Proces 1.4 – Indberetning af fejl vedr. 
vejnavn/adresse 

Nuværende proces 

 

Figur 10. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – nuværende proces. 

 

Frekvens: I dag som eksempel ca. 25 fejlmeldinger årligt i Københavns kommune. 
I dag er en væsentlig kilde til fejl den ½ årlige samkøring af CPR og BBR, som 
dokumenteret i arbejdspakke AP3 
 
I forbindelse med implementeringen af initiativet, jf. To-Be for AP2-AP4, må 
der forventes en betydelig pukkel af fejlmeldinger. Initiativets øgede fokus på 
adressen som grunddata, kommunen som adressemyndighed og den lettere 
adgang til at indberette fejl, må forventes at give et permanent højere niveau i 
antallet af fejlindberetninger jf. de beskrevne procesmønstre og eksempler i 
AP 2-4 
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En primær bruger som fx en nabo, posten, en ejer, en virksomhed henvender sig til kommunen. 
Henvendelserne kommer i dag på mange måder fx telefonisk, på e-mail, per brev og ved personlig 
henvendelse. 
Et konkret eksempel kan være skift fra en adgangsadresse med to enhedsadresser til to adgangsadresser. 
Endvidere har kommunerne en praksis med at sammenkøre CPR og BBR for at finde uoverensstemmelser 
(denne delproces forventes beskrevet sammen med AP3). Det er i givet fald en vigtig kilde til at opdage 
adressekvalitetsfejl i dag. Når initiativet er gennemført vil CVR og BBR benytte autoritative adresser fra BBR. 
Imidlertid vil det sætte mere pres på denne proces, da person- og virksomheds-registreringen fordrer valide 
BBR-adresser at knytte personer, virksomheder og P-enheder til. 
 
1.4.1 Oplys sag om fejl i vejnavn/adresse 
Kommunen oplyser sagen ved at slå op i BBR for at finde ejeren, i GIS og typisk benyttes krak.dk til at finde 
telefonnumre. Der mangler en e-mail. 
 
Note der går ud over dette initiativ: En ”Nem-service” ville være ønskelig, men der er en problematik 
omkring fortrolighed ift. e-mail og telefonnumre og hvad en borger ønsker de bliver brugt til  
 
1.4.2 Træf afgørelse om fejl 
Kommunen træffer afgørelse om der reelt er tale om en fejl, der skal rettes eller om henvendelsen skal 
afvises. Der er også den mulighed at adressen faktisk mangler, hvorefter proces 1.2 aktiveres. 
 
1.4.3 Ret vejnavn (Evt.) 
Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører vejnavnet. 
 
1.4.4 Ret adgangsadresse (Evt.) 
Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører adgangsadressen. 
 
1.4.5 Ret enhedsadresse (Evt.) 
Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører enhedsadressen. 
 
1.4.6 Ret distrikter med husnummerintervaller (Evt.) 
Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører distriktsinddelingen som 
den er registreret i CPR-vej. 
 
1.4.7 Ret adressepunkt (Evt.) 
Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører den tilknyttede geometri. 
 
1.4.8 Udsend/publicér info-materiale 
Hvis fejlen betinger det udsender kommunen informationsmateriale som i proces 1.1 og 1.2. 
 
Igen er forsinkelsen gennem OIS på typisk 2-3 dage problematisk. 
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Fremtidig proces 

 

Figur 11. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – fremtidig proces. 

 

Udgår: 1.4.8 Udsend/publicér info-materiale 
pga. Datafordeleren og forbedret adresse-info.dk websted 

Ændres: 1.4.1  Oplys sag om fejl i vejnavn/adresse 

1.4.6  Ret distrikter med geoobjekter (Evt.) 

1.4.7 Ret adressepunkt knyttet til vejnet (Evt.) 

Tilføjes: - Det er illustreret at brugerne nu får en standardiseret måde at 
indmelde fejl og mangler på. Det gælder især de ”betroede” brugere, 
men i princippet alle. 

 
1.4.1 Oplys sag om fejl i vejnavn/adresse 
Kommunen oplyser sagen ved primært at slå op i BBR. Selve den adressetekniske oplysning af sagen kan 
forbedres med BBR-kommune-klienten(Adr+) der inkorporerer geografi. 
Endelig kan delprocessen forbedres ved at fejl meldes gennem en fejlmeldeklient, der giver en mere præcis 
og digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen (fx et korrekt beliggende adressepunkt). Ved at 
have en standardiseret elektronisk fejlmelding kan der også skelnes mellem almene/primære og 
professionelle/betroede brugere fx andre afdelinger ved kommunen selv, Post Danmark, landinspektører, 
forsyningsselskaber og måske virksomhederne selv. Forslag til geodata opdateringer kan leveres med 
metadata om fx opmåling etc. 
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Hvis der skal ændres på adressebetegnelsen (og ejeren ikke i forvejen er fuldt orienteret) skal ejeren og i 
visse tilfælde også lejere og brugere kontaktes og vedkommendes kontaktoplysninger skal fremfindes. 
Initiativ 10.2a arbejder på en fælles autoritativ ”Ejerfortegnelse” med brug af autoritative 
kontaktoplysninger fra CVR/CPR.  
 
Note der går ud over dette initiativ: En ”Nem-service” ville være ønskelig, men der er en problematik 
omkring fortrolighed ift. e-mail og telefonnumre og hvad en borger ønsker de bliver brugt til. 
 
 
1.4.6 Evt. Ret distrikter med geoobjekter 
Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører distriktsinddelingen. Det kan 
nu gøres effektivt og geografisk med den deraf følgende konsistens- og kvalitetskontrol. 
Denne delproces skal udføres af den myndighed der har ansvaret for de pågældende objekter eller af en 
bemyndiget aktør. Hvis andre myndigheder skal involveres kan det fremover ske gennem en struktureret 
og effektiv ”fejlmeldefunktionalitet”. Så de autoritative data rettes én gang og ét sted. 
 
1.4.7 Evt. Ret adressepunkt knyttet til vejnet 
Kommunen retter (korrektion eller ændring) den meldte fejl hvis den vedrører den tilknyttede geometri 
inklusiv tilknytningen til vejnettet. Dette kan gøres mere effektivt ud fra den standardiserede indmeldte fejl 
og geodata-funktionaliteten i den forbedrede BBR-kommune klient (Adr+) 
 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser 

 

 
 

 - 27 af 51 -  EBST-REF: 602-180989 

 
 

 

Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 12. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – nuværende systemunderstøttelse. 

 
As-Is systemunderstøttelse 

 BBR-kommune-klient (Adr) til oplysning og selve adresserettelsen 

 BBR-kommune-klient(Ejer) til at finde parterne/ejeren 

 CPR-klienten til opdatering af CPR-vej vejnavn og vejdistrikter 

 Rap-X, Adresse Link og flere lignende applikationer benyttes til at opdatere adressepunkter i 
BBR og fra/til GIS-løsninger. 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. 

 OIS er vist udelukkende for at adressere den 2-3 forsinkelse der kan være for offentligheden 
ser en ny adresse via OIS 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser 

 

 
 

 - 28 af 51 -  EBST-REF: 602-180989 

 
 

 

Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 13. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
To-Be systemunderstøttelse 
Se beskrivelse under ”Totaloversigt over infrastrukturforbedringer” i infrastrukturarbejdspakke AP 5: 
BBR-”fejlmeldeklient” til adresser for ”betroede brugere” og evt. for alle 

 BBR Kommune-klient(Navngiven Vej) til rettelser vedr. vejnavnet 

 Forbedret BBR Kommune-klient(Adr+) til oplysning og selve adresserettelserne inkl. geodata. 
Hvordan ejeren skal findes fremover skal afklares med 10.2a hvor der arbejdes med en 
”Ejerfortegnelse”. 

 Datafordeler for Adresser 

 Nyt adresse-info.dk websted 

 Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) 

 Ny Klient til redigering af dynamiske landinddelinger 

 Ny Klient til redigering af kommunale distrikter 
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Proces 1.5 – Ændring af afstemningsområde  

Nuværende proces 

 

Figur 14. Ændring af afstemningsområde – nuværende proces. 

 

Frekvens: Ændring af afstemningsområder sker typisk forud for valg afhængig af de 
lokale forhold og omstændigheder. 
 
Processen er repræsentativ for tilsvarende ændringer i især de dynamiske 
landinddelinger og kommunedistrikter. 
 
EBST har fået foretaget en analyse af brugen og ændringer af sådanne 
distrikter for så vidt de er registreret som vejdistrikter med 
husnummerintervaller i CPR-vej i dag. 
Til business casen er tallene for hver type distrikt/landinddeling interessante. 

 
 
Opstillingskredsene er fastlagt i loven, men kan justeres. Kommunen bestemmer afstemningsområderne 
lokalt inden for opstillingskredsene. I dag registreres afstemningsområderne som valgdistrikter/vejdistrikter 
i CPR-vej, som så er integreret til KMD’s valgsystem 
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I denne analyse fokuseres på effektiv dannelse og brug af grunddata for fx afstemningsområder, men ikke 
på hvad der skal ske opgavemæssigt inden for det enkelte afstemningsområde, fx at administrere antal 
valgborde i et fagsystem. 
 
Københavns Kommune: ”Det har taget rigtig lang tid at omlægge valgdistrikter [i CPR vej]” fx tog det 1 
person 2 uger at ændre valgdistrikter i CPR-vej. 
Guldborgsund kommune har oplyst at det tog to dage for to personer bare at foretage selve den manuelle 
inddatering i CPR vej på basis af lister der på forhånd var genererert ved hjælp af kommunens GIS. ”Det 
kunne gøres effektivt hvis det skete automatisk på basis af et tema i kortverdenen.” 
 
Denne analyse har ikke til opgave at ændre selve den politiske behandling, høring og klagegangen. Sådanne 
aktiviteter er derfor ikke repræsenteret særligt detaljeret i denne analyse. Den tidsmæssige placering af 
den politiske behandling ift. registreringerne er endvidere forskellige fra kommune til kommune. 
 
Processen starter ved at kommunen eller andre formulerer et lokalt ønske om ændring af 
afstemningsområder. 
 
1.5.1 Oplys sag om ændring 
Kommunen oplyser sagen vha. GIS og andre kilder og udtræk. 
 
1.5.2 Fremstil sag om ændring og analysér 
Kommunen fremstiller sagen og benytter tilgængelige værktøjer til analyse og simulering. 
Imidlertid kan analyserne ikke foretages med en moderne GIS støtte og koblet til de relevante oplysninger 
om husstande, beboere etc. Der er svært at lave scenarier/alternativer og konsekvensanalyser. 
 
1.5.3 Evt. et distrikter vha. husnummerintervaller (Evt.) 
Når ændringerne er besluttet skal kommunen registrere dem vha. husnummerintervaller i CPR-vej. Det er 
et tidskrævende arbejde som har flere fejlmuligheder når et større antal veje skal have 
husnummerintervallerne ændret konsistent. 
Det samme vil være gældende for andre inddelinger og distrikter registreret vha. husnummerintervaller fx 
postnumre, supplerende bynavne, sogne og alle de kommunale distrikter (se begrebsmodellen). 
 
1.5.4 Ret distrikter geografisk (Evt.) 
Da CPR-vej ikke har en geografisk repræsentation dobbeltregistreres de besluttede ændringer også 
geografisk i GIS. 
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Fremtidig proces 

 

Figur 15. Ændring af afstemningsområde – fremtidig proces. 

 

Udgår: 1.5.4 Ret distrikter geografisk (Evt.) 
Udgår da 1.5.3 overgår til at benytte geoobjekter. 

Ændres: 1.5.2  Fremstil sag om ændring og analysér 

 1.5.3 Ret Landinddelinger hhv. distrikter vha. geoobjekter (Evt.) 

Tilføjes: -  

 
 
1.5.2 Fremstil sag om ændring og analysér 
Kommunen (hhv. den myndighed der har ansvaret for de pågældende distrikter/landinddelinger eller af 
en bemyndiget aktør) fremstiller sagen og benytter den foreslåede Klient til analyse og simulering. 
Selve opgaven i delprocessen ændres ikke som sådan, men pga. den langt bedre IT-understøttelse ud fra 
autoritative geoobjekter kan delprocessen forbedres. 
 
1.5.3 Ret Landinddelinger hhv. distrikter vha. geoobjekter (Evt.) 
Når ændringerne er besluttet skal kommunen (hhv. den myndighed der har ansvaret for de pågældende 
distrikter/landinddelinger eller af en bemyndiget aktør) registrere dem vha. geoobjekter med metadata. 
Ved brug af velspecificerede geoobjekter kan opdatering konsistenscheckes også ift. andre landinddelinger. 
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Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 16. Ændring af afstemningsområde – nuværende systemunderstøttelse. 

 
As-Is systemunderstøttelse 
Afhængig af typen af inddeling/distrikt benyttes følgende: 

 P-Data 

 Ejendoms- &Miljø-databasen (E&M) 

 CPR-udtræk (simulering) 

 CPR-klient til den faktiske opdatering af vejdistrikter 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 17. Ændring af afstemningsområde – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
 
To-Be systemunderstøttelse 
Se beskrivelse under ”Totaloversigt over infrastrukturforbedringer” i infrastrukturarbejdspakke AP 5: 
Afhængig af typen af inddeling/distrikt skal følgende benyttes til både analyse og opdatering 

 Ny klient til redigering af statiske landinddelinger (Evt.) 

 Ny klient til redigering af dynamiske landinddelinger 
evt. med integration til diverse kilder til simulering/konsekvensanalyse 
fx CPR, CVR, Ejerfortegnelse (fra 10.2a) via Datafordeler for Adresser. 

 Ny klient til redigering af kommunale distrikter 
med integration til diverse kilder til simulering/konsekvensanalyse 

 ”De med grå” markerede systemer er ikke beskrevet, da de som sådan er uden for scope. 
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Bilag - Procesdiagrammer 

Figur 1. Fastsættelse af nyt vejnavn – nuværende proces. 
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Figur 2. Fastsættelse af nyt vejnavn – fremtidig proces. 
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Figur 3. Fastsættelse af nyt vejnavn– nuværende systemunderstøttelse. 
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Figur 4. Fastsættelse af nyt vejnavn – fremtidig systemunderstøttelse. 
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Figur 5. Fastsættelse af ny adgangsadresse – nuværende proces. 
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Figur 6. Fastsættelse af ny adgangsadresse – fremtidig proces. 

 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser 

 

 
 

 - 41 af 51 -  EBST-REF: 602-180989 

 
 

 

Figur 7. Fastsættelse af ny adgangsadresse – nuværende systemunderstøttelse. 
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Figur 8. Fastsættelse af ny adgangsadresse – fremtidig systemunderstøttelse. 
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Figur 9. Ændring af eksisterende vejnavn – nuværende proces. 
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Figur 10. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – nuværende proces. 
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Figur 11. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – fremtidig proces. 
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Figur 12. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – nuværende systemunderstøttelse. 

 



10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser 

 

 
 

 - 47 af 51 -  EBST-REF: 602-180989 

 
 

 

Figur 13. Indberetning af fejl vedr. vejnavn/adresse – fremtidig systemunderstøttelse. 
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Figur 14. Ændring af afstemningsområde – nuværende proces. 
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Figur 15. Ændring af afstemningsområde – fremtidig proces. 
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Figur 16. Ændring af afstemningsområde – nuværende systemunderstøttelse. 
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Figur 17. Ændring af afstemningsområde – fremtidig systemunderstøttelse. 

 


