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1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Dokumentet tjener to hovedformål: 

• For at sikre at Adressedataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen 

på løsningsniveau – inden større udviklingsprojekter igangsættes – udarbejdes der en løsningsarki-

tektur, som kvalitetssikres i sammenhæng med resten af grunddataprogrammet. 

Dokumentet her beskriver løsningsarkitektur for Adresseregister V1.0 til brug for denne tværgåen-

de kvalitetssikring. 

• Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af Adresseregi-

ster 1.0 til Adressedataprogrammet. 

1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter 

 

  

Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. 

Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag.  

Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag C – Processer (set indefra). 

 

Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: 

• Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur – 

herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også ud-

stukket rammer i forhold til en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. 

• Adressedataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket ram-

merne for adressedata som grunddata. 

• BBR-adresse eksisterende dokumentation hvorfra viden om de eksisterende datastrukturer er hen-

tet. 

• Adressebekendtgørelsen og lovgivning omkring vejnavne og adresser. 
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1.3 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Overblik 
Indeholder en beskrivelse af hvilke processer der er medtaget i løsningsarkitekturen, sammenhæn-

gen til målarkitekturen og forhold, eksempelvis i organisationen, som har betydning for processer-

ne. Desuden beskrives sammenhængen til målarkitekturens processer set ude fra og andre proces-

ser som er relevante for løsningen, men som ikke er omfattet af grunddataprogrammets målarki-

tektur. Endelig gives der et overblik over de involverede aktører. 

• Kapitel 3 – Grunddata processer 
Indeholder en nedbrydning af hver af de processer fra målarkitekturen, som er relevante for løs-

ningen. Processerne nedbrydes i aktiviteter og beskrives dels i et BPMN diagram og dels i en beskri-

velse af de enkelte aktiviteter. 

• Kapitel 4 – Use case understøttelse 
Indeholder en kort beskrivelse af use cases der er identificerede i forbindelse med udarbejdelse af 

løsningsarkitekturen. Hver use case er kun beskrevet kortfattet (et par linjer) og kan anvendes som 

input til kravspecifikationen som en første indikation af løsningens omfang. 

• Kapitel 5 – Use case understøttelse – Adressesupplering 
Indeholder en kort beskrivelse af de use cases der er identificerede til at skulle understøtte adres-

sesuppleringen. 

• Bilag 
Nogle af procesdiagrammerne kan være svære at læse i dokumentet, derfor er alle diagrammerne 

vedhæftet bagest i dokumentet i A3-format.  

 

Procesdiagrammerne i dette dokument er beskrevet BPMN 2.0 notation. Herunder følger en kort signatur-

forklaring til den anvendte notation. 

 

 

Figur 2 Signaturforklaring BPMN 
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2. Overblik 

2.1 Baggrund 

Løsningsarkitekturens processer er en detaljering af målarkitekturens processer vedrørende håndtering af 

navngivne veje og adresser.  Målarkitekturen har fokus på sammenspillet mellem adressemyndigheden og 

de forskellige aktører involveret i adressefastsættelsen. Løsningsarkitekturen har fokus på it-understøttelse 

af adressefastsættelse og ajourføring. 

 

Processerne omkring fastsættelse af navngivne veje og adresser er udarbejdet på baggrund af en fire work-

shops med deltagelse af en række kommuner, samt repræsentanter fra KL, Kombit og MBBL. Styringspro-

cesserne er udarbejdet på baggrund af en række interne workshops i samarbejde med MBBL.  

2.2 Grunddata processer 

I forhold til målarkitekturen, så er der i forbindelse med løsningsarkitekturen, foretaget en række ændrin-

ger. Enkelte processer er slået sammen, blevet omdøbt eller er flyttet til en anden hovedproces.  

 

Nye processer i forhold til målarkitekturen 

• Reservation af vejnavn 

• Reservation af husnummerinterval 

 

Omdøbte processer i forhold til målarkitekturen 

• Fastsættelse af ny navngiven vej  

(tidligere Fastsættelse af vejnavn) 

• Ændring af eksisterende navngiven vej  

(tidligere Ændring af eksisterende vejnavn) 

• Nedlæggelse af navngiven vej  

(tidligere Nedlæggelse af vejnavn) 

• Håndtering af adgangspunkt hvis bygningspunkt/geokodning ændres  

(tidligere Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres) 

 

Udgåede processer i forhold til målarkitekturen 

• Behandling af indberetning om fejl i vejnavn, slået sammen med processen Behandling af indberet-

ning om fejl i adresse 

• Behandling af klage vedrørende vejnavn 

• Behandling af klage vedrørende adresse 

• Markering af nyt adgangspunkt, nu indeholdt i processen Fastsættelse af ny adresse 

• Ændring af eksisterende adgangspunkt, nu indeholdt i processen Ændring af eksisterende adresse 

 

 

2.3 Aktører 

 

Adressemyndighed Kommunen er adressemyndighed og er eneste myndighed der kan 

fastsætte vejnavne og adresser. 

Anden part Alle andre parter der kan være involveret i en adressesag ud over 

ejer eller ejers repræsentant (fx naboer). 
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DAGI Danmarks administrative geografiske inddelinger. 

Ejer/repræsentant Ejer (eller ejers repræsentant) af den ejendom hvortil en ny adresse 

skal fastsættes.  

Fejlindmelder Borger eller anden part der indberetter en adressefejl eller klager 

over en adresseafgørelse. 

Klager En borger eller virksomhed (eller repræsentant) der klager over en 

kommunal adressemyndighed. 

MBBL Fører tilsyn med kvaliteten i kommunernes adressedata, vejleder 

kommunerne og samarbejder med en lang række andre aktører på 

adresseområdet. 

Parter Parter der skal høres eller inddrages i dialogen om en sag 

Udløser Udløser af en adressesag. Adressesager kan enten udløses via plan-

sager, ejendomsdannelse, byggesager eller ad hoc. 
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3. Grunddata processer 

  

Figur 3 Procesoverblik 

 

I forhold til målarkitekturens identificerede processer, beskrives i dette dokument ”indefra” perspektivet på 

processerne i de fire hovedprocesser fra målarkitekturen for navngiven vej og adresse. 

• Fastsættelse af navngiven vej 
Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en navngiven vej 

• Fastsættelse af adresse 

Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en eller flere adresser 

• Fastsættelse af supplerende bynavn 

Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) et supplerende bynavn 

• Styring af adressegrunddata 

Diverse processer som opretholder konsistente adressegrunddata 

 

Processerne i ovennævnte hovedprocesser skal alle understøttes af Adresseregisteret. Den sidste hoved-

proces, Distribution af adressegrunddata, beskrives ikke i dette dokument da udstilling af adressegrunddata 

er forankret under projektet Adressetjenester. 

 

I de følgende afsnit beskrives de enkelte processer. Procesdiagrammerne illustrerer logiske/skematiske 

procesforløb, dvs. at diagrammerne viser de aktiviteter der skal gennemløbes og i en rækkefølge der under-

støtter den nye adressebegrebsverden. Efterfølgende systemunderstøttelse kan sagtens implementere 

varianter af de beskrevne forløb, hvor dette måtte være formålstjenstligt. 

 

Bemærk, at ikke-kritiske baggrundsoplysninger som fx ortofotos, planinformation, grundkort mv. ikke vises 

som beskeder i procesdiagrammerne. I de systemer der skal understøtte adressefastsættelsen vil det være 

et krav at disse baggrundsoplysninger er tilgængelige, i det omfang at det er muligt. 
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I processerne vedrørende ”Fastsættelse af ny navngiven vej” og ”Ændring af eksisterende navngiven vej” er 

der beskrevet at en navngiven vej ikke kan gøres endelig før den statslige adressemyndighed (MBBL) har 

haft lejlighed til efterse at vejnavnet følger reglerne for korrekt retskrivning. Reglen indføres for at sikre, at 

der ikke fastsættes og distribueres vejnavne som er i uoverensstemmelse med adressebekendtgørelsens 

regler om vejnavnes retskrivning. Med den kommende, meget tidlige distribution af vejnavne- og adresse-

data vil det være meget omkostningstungt at ”tilbagerulle” et vejnavn på grund af fejlagtig stavemåde, 

selvom dette finder sted sjældent.  

 

Såfremt stavemåden ikke følger reglerne, skal MBBL gøre indsigelse inden 5 arbejdsdage fra vejnavnet før-

ste gang er registreret. Såfremt MBBL ikke har gjort indsigelse, kan vejnavnet uden videre træde i kraft. 

MBBL's mulighed for at gøre indsigelse træder også i kraft når vejnavnet registreres med status som reser-

veret, foreløbigt eller forslag til vejnavn. Hvis der i ekstraordinære situationer er behov for at forkorte de 5 

dages "karenstid" (fordi kommunen har behov særlig hurtig ikrafttræden) kan kommunen til hver en tid 

kontakte MBBL, med henblik på at opnå en egentlig godkendelse hurtigere. Kontaktoplysninger til de rette i 

MBBL vil fremgå af Adresseklienten. 

 

Der er ikke beskrevet en særskilt proces for håndtering af matrikulære hændelser, da disse hændelser be-

handles som triggere til en ajourføring af adressen, adgangspunktet eller navngiven vej, og dermed er 

håndteret i disse procesoptegninger.  

3.1 Fastsættelse af ny adresse 

  

Figur 4 Proces: Fastsættelse af ny adresse 

Målarkitekturens proces Fastsættelse af ny adresse beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet 

mellem de forskellige aktører i forbindelse med oprettelse af nye adresser i adresseregisteret. Procesdia-

grammet (Figur 4) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at fastsætte en 

adresse.  
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Adressesager initieres af en udløser hvor udløser er enten kommunen, en landinspektør eller en bygge-

sagsbehandler alt efter baggrunden for adressesagen. Adressesager kan initieres på baggrund af: plansager, 

ejendomsdannelse, byggesager (både tilladelses- og anmeldelsessager) samt ad hoc. 

 

 Beskrivelse Udløser Adresseobjekter 

Plansager I forbindelse med plansager (lokalplan, 

bebyggelsesplan) er det altid kommu-

nen der er udløser af adressesagen. 

Kommu-

nen/Planmynd

ighed 

Vejnavne 

Adgangspunkter og vejpunk-

ter 

Adresser 

- evt. reserverede/foreløbige 

Ejendoms-
dannelse 

Udstykning af grund efter forslag fra 

Landinspektør via matriklen. Landin-

spektøren skal sende forslag til nye ad-

gangspunkter og kan sende for-

slag/ønsker til adresser med. 

Det er ikke sikkert at det giver anledning 

til nye adresser. I så tilfælde aktiveres 

processen ikke. 

Landinspektør Vejnavne 

Adgangspunkter og vejpunk-

ter 

Adresser 

Opdeling/sammenlægning af ejerlejlig-

heder efter forslag fra Landinspektør. 

Det er ikke sikkert at det giver anledning 

til nye adresser. I så tilfælde aktiveres 

processen ikke. 

Landinspektør (Adgangspunkter) 
- fx når ejerlejligheder skal have 

direkte adgang fra stuen. 

Adresser og vejpunkter 

Bygning på lejet grund udløses af Land-

inspektøren. I enkelte sager ved bygnin-

ger af ringe værdi vil udløseren være 

kommunen. 

Landinspektør 

Kommu-

nen/Byggesags

behandler 

 

Byggesager Ved behov for ny adresse uden dørbe-

tegnelse (ny bygning, ombygning, til-

bygning) vil processen udløses af bygge-

sagsbehandleren. 

 

Kommu-

nen/Byggesags

behandler 

(Vejnavne) 
- Ved stort byggeri 

Adgangspunkter og vejpunk-

ter 
- Evt. forslag fra bygher-

re/byggesagsbehandler 

Adresser 
-Forslag til husnummer 

Ved behov for ny adresse med dørbe-

tegnelse (inkl. opsplitning, ny bygning 

med flere etager) er udløseren bygge-

sagsbehandleren 

 

Kommu-

nen/Byggesags

behandler 

(Vejnavne) 
- Ved stort byggeri 

(Adgangspunkter og vejpunk-

ter) 

Adresser 
-Forslag til husnummer, etage og 

dør 

Indmelding af 
Mangler 

Processen kan initieres af indmeldte 

mangler (fx manglende adresse på en-

hed i bygning). 

Ejer/borger/ 

virksomhed 

(Adgangspunkter og vejpunk-

ter) 

Adresser 

GD2 Adresse-
supplering 
(i en periode) 

I den periode hvor adressesupplerings-

projektet kører vil processen kunne 

initieres af deltagere i taskforcen. 

GD2 Adresse-

supplerings 

taskforce 

Adgangspunkter og vejpunk-

ter 

Adresser 
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Hvis adressefastsættelsen er initieret på baggrund af en anden sag udenfor processen, så kan processen 

afbrydes hvis denne sag henlægges. Adresser mv. der måtte være oprettet i denne forbindelse henlægges 

derefter.  

 

I visse situationer kan fastsatte adresser først gøres gældende når en anden sag udenfor processen skifter 

status. I sådanne situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der modtages relevant 

sagshændelse fra sagen udenfor processen, hvorefter adressen gøres gældende. 

 

En adresse kan gennemløbe følgende tilstande i sit livsforløb (for yderligere detaljer, se informationsmodel-

len i bilag B). 

 

Tilstande for adresse: 

• Foreløbig, anvendes til en kommende adresse hvor man ikke kender andet end "prikken". Adressen 

er dermed også reserveret (adressen har fået et UUID). 

• Foreslået, en komplet adresse med alle tilhørende egenskaber. Bygning, vej etc kan dog stadig godt 

være på tegnebrættet. Anvendes også til partshøring. 

• Godkendt, vejnavnet skal nu være kendt. 

• Gældende, adressen er gjort gældende. 

• Nedlagt, adressen er nedlagt efter at have været i brug. 

• Henlagt, adressen er henlagt. 

3.1.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Fastsættelse af ny adresse. 

 

Fastsæt adresser 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Forberedelse af en eller flere adresser til fastsættelse. 

Beskrivelse: Denne aktivitet opretter eller tilknytter sagsreferencer og forbereder en eller flere adresser, 

herunder udpegning af adgangspunkt og fastsættelse af husnummer og evt. etage-

/dørbetegnelser. 
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Forløb: Aktiviteten har et komplekst forløb og de trin der skal gennemløbes, afspejles bedst i et dia-

gram.  

 

 

 

• Adressemyndigheden opretter sagsreferencer og/eller tilknytter eksisterende sagsreferencer. 

• Adressemyndigheden konstaterer om nødvendige adgangspunkter er til stede. Adgangspunkter-

ne holdes op mod fælleslandsdækkende baggrundskort og beslutning om næste skridt i proces-

sen tages. 

• Forslag til adgangspunkter for de adresser i adressesagen der ikke har tilknyttet adgangspunkt 

udarbejdes. 

• Hvis der er mangelfulde oplysninger om adgangspunktet og dets placering forberedes materiale 

der kan anvendes til at indgå i dialog med ejer eller ejers repræsentant. Gennem dialog indhentes 

supplerende oplysninger vedrørende adgangspunkt(er). 

• Hvis supplerende oplysninger fra dialog med ejer/ejers repræsentant giver anledning til ændrin-

ger, så justeres adgangspunkt(erne). 

• På baggrund af BBR og fælles landsdækkende baggrundskort kontrolleres hvorvidt adgangspunk-

tet er koblet korrekt til BBR-bygning eller om BBR-bygningen ikke kan kobles på nuværende tids-

punkt (fx hvis BBR-bygningen ikke findes eller ikke kan udpeges). På baggrund af FOT og fælles 

landsdækkende baggrundskort kontrolleres eventuelle vejpunkter. 

• Adgangspunkt kobles til BBR-bygning fx ved brug af anvendelseskode fra BBR. 

• Hvis der ikke er FOT-vejmidte kobles adgangspunktets vejpunkt på den nærmeste adgangsgiven-

de FOT-vejmidte (specificeres i regelsæt) og der anføres et vejtilslutningspunkt 

• Adgangspunkter der ikke skal anvendes, registreres som henlagte. 

• Foreløbige adresser med UUID oprettes efter sagens behov. 

• Ved manglende vejnavn eller ved behov for ændringer til eksisterende vejnavn initieres proces-

sen for fastsættelse/ændring af vejnavn hvis vejnavnet ikke er blevet bragt på plads allerede.  

o Se nærmere i procesbeskrivelserne for: 

� Fastsættelse af nyt vejnavn 

� Ændring af eksisterende vejnavn 

• Hvis adresse, husnummer og evt. dørbetegnelse kendes kan de fastsættes. Hvis adressen er be-

liggende på et nyt vejnavn fastsættes UUID for vejnavn. Hvis adressen er indenfor område med 

gadepostnumre, så hentes gadepostnummer fra separat gadepostnummertabel.  

• Husnummeret kan tages fra listen over reserverede husnumre på adressens navngivne vej. Hvis 

et reserveret husnummer anvendes, så fjernes husnummeret efterfølgende fra listen. 

• Konsekvensrettelser i form af justering af supplerende bynavn eller anmodning om justering af 

postnummerinddeling gennemføres. 

• Adressen kan dog godt publiceres uden at vejnavn er fastsat, i så tilfælde kræves dog som mini-

mum at der er fastsat UUID for vejnavnet. 
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Startbetingelse:  

Slutresultat: Adresse(r) forberedt 

Involverede be-

greber: 

Sagsreference, Adgangspunkt, Vejpunkt, Adresse 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

Dialog om adresser og evt. partshøring 
Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Hvis det er nødvendigt at indgå i dialog med bygherre/ejer om adressefastsættelsen og evt. 

gennemføre partshøring. 

Beskrivelse: Adressefastsættelsen præsenteres for ejer og om nødvendigt gennemføres en partshøring 

med relevante parter. 

Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og 

adresse på ejer. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre/cvr-nummer, navn og 

adresse på ejer. 

Forløb: • Forbered dialogmateriale (for enkeltadresse eller vedrørende en adresseopgave) 

• Udsend dialogmateriale 

• Modtag dialogsvar 

• Behandl dialogsvar 

• Forbered evt. høringsmateriale til partshøring 

• Find parter til partshøring 

• Udsend høringsmateriale 

• Modtag høringssvar 

• Behandl høringssvar 

Startbetingelse: Forberedende arbejde vedrørende adressen og adgangspunkt er foretaget.  

Slutresultat: Dialog gennemført og behandlet 

Evt. partshøring gennemført 

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Træf afgørelse om adresser 
Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Afgørelse træffes om fastsættelse af adressen. 

Beskrivelse: Efter dialog med ejer og evt. gennemført partshøring kan der træffes afgørelse om adresse-

fastsættelsen. 

Forløb: • Beslut godkendelse eller henlæggelse af adressen. 

• Meddelelse sendes til evt. bygherre/ejer 

Startbetingelse: Adresse klar til afgørelse 

Slutresultat: Adressen kan være godkendt 

Adressen kan være henlagt  

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Registrer adresser endeligt 
Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Registrering af adressen som godkendt/gældende eller henlagt. 

Beskrivelse: Adressen gøres gældende eller henlægges til en fastsat dato.  

Forløb: • Opdater status på adresserne 

• Opdater sagsreference 
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Startbetingelse: Der er truffet afgørelse om adressen. 

Slutresultat: Adressen er registreret med relevant status. 

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 17-07-2013 

 

3.2 Ændring af eksisterende adresse 

 

Figur 5 Ændring af eksisterende adresse 

 

Målarkitekturens proces Ændring af eksisterende adresse beskriver de aktiviteter der udføres og sammen-

spillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med ændringer til eksisterende adresser i adresseregiste-

ret. Procesdiagrammet (Figur 5) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at 

fastsætte et nyt vejnavn. 

 

Hvis adresseændringen er initieret på baggrund af en ekstern sag, så kan processen afbrydes hvis denne 

eksterne sag henlægges. Adresseændringer registreres derefter som henlagte.  

 

I visse situationer kan adresseændringer først gøres gældende når en ekstern sag skifter status. I sådanne 

situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der modtages relevant ekstern sags-

hændelse, hvorefter adresseændringerne gøres gældende. 

 

 

3.2.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Ændring af eksisterende adresse. 

 

Fastsæt adresseændring(er) 
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Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Forberedelse af en eller flere adresseændringer. 

Beskrivelse: Denne aktivitet forbereder en eller flere adresseændringer. 

Forløb: • Opret eller tilknyt evt. sagsreferencer 

• Flyt evt. vejpunkt 

• Flyt evt. adgangspunkt 

• Foretag evt. ændring af adresse 

• Hvis ændringen er skift af husnummer, så kan det nye husnummer tages fra listen 

over reserverede husnumre på adressens navngivne vej. Hvis et reserveret hus-

nummer anvendes, så fjernes husnummeret efterfølgende fra listen. 

Startbetingelse: Evt. fastsættelse af ny navngiven vej eller ændring til eksisterende navngiven vej er foreta-

get. 

Slutresultat: Adresseændring(er) forberedt 

Involverede begre-

ber: 

Adgangspunkt, Vejpunkt, Adresse 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

Evt. dialog om adresseændring(er) 
Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Hvis det er nødvendigt at indgå i dialog med bygherre/ejer om adresseændring(er). 

Beskrivelse: Adresseændring(er) præsenteres for ejer. 

Forløb: • Forbered materiale (for enkeltadresse eller vedrørende en adressesag) 

• Udsend materiale 

• Modtag svar 

• Behandl svar 

Startbetingelse: Forberedende arbejde vedrørende adresseændring(er)foretaget.  

Slutresultat: Dialog gennemført og behandlet 

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-08-2013 

 

Gennemfør partshøring 
Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At gennemføre en partshøring med andre parter end bygherre/ejer. 

Beskrivelse: Adresseændring(er) præsenteres for andre parter. 

Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og 

adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adres-

se på ejer og lejere. 

Forløb: • Forbered materiale (for enkeltadresse eller vedrørende en adressesag) 

• Find høringsparter 

• Udsend materiale 

• Modtag svar 

• Behandl svar 

Startbetingelse: Det er nødvendigt at udsende adresseændring(er) til partshøring. 

Slutresultat: Der kan træffes afgørelse om adresseændring(er). 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference, Adresse 

Beskrevet af: SDKFC 26-08-2013 
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Træf afgørelse om adresseændring(er) 
Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At træffe afgørelse om adresseændring(er). 

Beskrivelse: Efter dialog med ejer og evt. gennemført partshøring kan der træffes afgørelse om adres-

seændring(er). 

Forløb: • Beslut godkendelse, henlæggelse eller yderligere behandling af adressen. 

Startbetingelse: Adresse klar til afgørelse 

Slutresultat: Adresseændring kan være godkendt 

Adresseændring kan være henlagt (meddelelse sendes til bygherre/ejer) 

Adresseændring kan kræve yderligere behandling 

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-08-2013 

 

Registrer adresseændring(er) 
Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At registrere adresseændring(er). 

Beskrivelse: Adresseændringen gøres gældende eller henlægges til en fastsat dato. Hvis adresseæn-

dringen er en del af en adressesag, registreres alle ændringerne i adressesagen samlet. 

Forløb: • Registrer ændringer 

• Luk evt. adressesag 

Startbetingelse: Der er truffet afgørelse om adresseændring(er). 

Slutresultat: Adresseændringer registreret. 

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-08-2013 

 

3.3 Nedlæggelse af adresse 

 

Figur 6 Nedlæggelse af adresse 
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Målarkitekturens proces Nedlæggelse af adresse beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet 

mellem de forskellige aktører i forbindelse med nedlæggelse af en adresse i adresseregisteret. Procesdia-

grammet (Figur 6) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at nedlægge en 

adresse. 

 

Inden en adresse kan nedlægges skal det undersøges hvorvidt der er registreret ophold på adressen. Hvis 

der er registreret ophold kan adressen ikke nedlægges. I så tilfælde må adressemyndigheden tage kontakt 

til den folkeregistreringsansvarlige i kommunen. 

3.3.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Nedlæggelse af adresse. 

 

Forbered nedlæggelse af adresse 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At forberede nedlæggelse af adressen 

Beskrivelse: Det undersøges hvorvidt der er registreret ophold (CPR) på adressen. Ligeledes undersøges 

det om der i BBR er koblet enheder til adressen. Hvis der er registreret ophold eller koblet 

enheder til adressen, så kan adressen ikke nedlægges.  

Forløb: • Opret eller tilknyt sagsreference 

• Undersøg i CPR om der er registreret ophold på adressen 

• Undersøg i BBR om der er registreret enheder på adressen 

• Lås for registrering af nye ophold på adressen 

• Hvis adressen ikke kan nedlægges, afsluttes sagsreferencen 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Adressenedlæggelse forberedt eller konstateret ikke mulig. 

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

 

Nedlæg adresse og nedlæg evt. adgangspunkt 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Nedlæggelse af en adresse og evt. tilhørende adgangspunkt. 

Beskrivelse: Adressen registreres som nedlagt i Adresseregisteret. 

Forløb: • Register adressen som nedlagt (evt. inkl. adgangspunkt) 

• Afslut sagsreference 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Adressen nedlagt 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference, Adresse, Adgangspunkt 

Beskrevet af: SDKFC 02-09-2013 
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3.4 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse 

  

Figur 7 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse 

 

Målarkitekturens proces Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse beskriver de aktiviteter der 

udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med behandling af en indberetning 

om fejl i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 7) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der 

skal gennemløbes for at behandle indberetningen. 

 

Indberetninger behandles og det undersøges hvorvidt der skal fastsættes nye adresser, eksisterende adres-

ser skal ændres, korrektioner af henholdsvis adresse, adgangspunkt eller vejpunkt og/eller fastsættelse af 

ny navngiven vej. Behandlingen kan også munde ud i en konstatering af at der ikke er fejl i adressen. Pro-

cessen afsluttes med at der sendes svar til fejlindmelder. 

3.4.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Behandling af indberetning om fejl i adresse. 

 

Undersøg fejl 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At undersøge indberettet fejl og konstatere hvilken handling indberetningen skal munde ud 

i. 

Beskrivelse: Ved hjælp af egne eller fælles landsdækkende baggrundskort og adressebekendtgørelse 

undersøges indberetningen og det vurderes hvorvidt der kan konstateres en fejl og i så 

tilfælde om det medfører fastsættelse af en ny adresse, ændring af en eksisterende adres-

se eller en korrektion af adresse/adgangspunkt/vejpunkt. 
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Forløb: • Opret sagsreference 

• Vurder indberetning 

Startbetingelse: Der er indberettet er fejl 

Slutresultat: Videre behandling af sagen er afgjort 

Involverede begre-

ber: 

Det kommer an på hvilket begreb fejlen angår. 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Dialog med ejer 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At indgå i dialog med ejer omkring fejl. 

Beskrivelse: Dialog med ejer eller ejers repræsentant vedrørende fejl i adresse/navngiven vej. 

Forløb: • Indgå dialog 

• Behandl svar 

• Beslut videre forløb 

Startbetingelse: Sagen er vurderet 

Slutresultat: Videre forløb besluttet 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference. 

Det kommer an på hvilket begreb fejlen angår.  

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Fastsæt ny adresse (proces) 

Beskrivelse: Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at få 

fastsat en ny adresse, så igangsættes processen Fastsættelse af ny adresse. 

 

Ændre adresse (proces) 

Beskrivelse: Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at få 

ændret en eksisterende adresse, så igangsættes processen Ændring af eksisterende adres-

se. 

 

Korriger adgangspunkt/vejpunkt 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Korrektion af adresse, adgangspunkt eller vejpunkt. 

Beskrivelse: Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret mindre fejl i adressen eller 

flytninger af adgangspunkt/vejpunkt så korrigeres fejlen. 

Forløb: • Korriger adgangspunkt/vejpunkt 

Startbetingelse: Behov for korrektion af adgangspunkt/vejpunkt 

Slutresultat: Adresse korrigeret 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference, Adresse, Adgangspunkt, Vejpunkt 

Beskrevet af: SDKFC 04-09-2013 
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Fastsæt ny navngiven vej 

Beskrivelse: Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at få 

oprettet en ny navngiven vej, så igangsættes processen Fastsættelse af ny navngiven vej 

hvor der så også typisk skal om-nummereres en række husnumre. 

 

Ændring af eksisterende navngiven vej 

Beskrivelse: Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at foreta-

ge ændring af en eksisterende navngiven vej, så igangsættes processen Ændring af eksiste-

rende navngiven vej. 

 

Afslut behandling af indberettet fejl 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At afslutte behandling af indberettet fejl 

Beskrivelse: Adressesagen afsluttes og svar udsendes til fejlindmelder. 

Forløb: • Send svar til fejlindmelder 

• Afslut sagsreference 

Startbetingelse: Fejlen er behandlet 

Slutresultat: Svar sendt til fejlindmelder 

Sagsreference afsluttet 

Fejl/mangel behandlet 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 04-09-2013 

 

3.5 Fastsættelse af nyt supplerende bynavn 

  

Figur 8 Fastsættelse af nyt supplerende bynavn 
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Målarkitekturens proces Fastsættelse af nyt supplerende bynavn beskriver de aktiviteter der udføres og 

sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med fastsættelse af nye supplerende bynavne i 

adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 8) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gen-

nemløbes for at fastsætte et nyt supplerende bynavn. 

 

Når et behov for fastsættelse af nyt supplerende bynavn opstår igangsættes processen. Behovet kan fx 

opstå i forbindelse med en ny, større byudvikling, ved rettelse af fejl eller efter lokale ønsker.  

3.5.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Fastsættelse af nyt supplerende bynavn. 

 

Forbered supplerende bynavn 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Forberedelse af oprettelsen af et nyt supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Med udgangspunkt i sagsbilledet og ved hjælp af fælles landsdækkende baggrundskort 

angives den geografiske udstrækning af det supplerende bynavn. Politisk og administrativ 

behandling gennemføres og det supplerende bynavn registreres i DAGI. 

Forløb: • Opret eller tilknyt sagsreference 

• Angiv geografisk udstrækning af det supplerende bynavn. 

• Registrér supplerende bynavn i DAGI  

• Konsulter evt. nabokommuner 

• Vurder konsekvenser for andre distrikter 

• Gennemfør politisk behandling 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Supplerende bynavn forberedt 

Involverede begre-

ber: 

Supplerende bynavn, sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 03-09-2013 

 

Politisk behandling 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At foretage politisk behandling af ny supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Det nye supplerende bynavn behandles i byråd/kommunalbestyrelse og et afgøres hvorvidt 

det supplerende bynavn skal effektueres (evt. i partshøring) eller henlægges. 

Forløb: • Gennemfør politisk behandling af nyt supplerende bynavn 

• Træf afgørelse 

Startbetingelse: Forslag til nyt Supplerende bynavn er behandlet og registreret 

Slutresultat: Afgørelse vedrørende supplerende bynavn truffet. 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Henlæg supplerende bynavn 
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Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At henlægge supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Der er truffet afgørelse om, at det supplerende bynavn ikke skal anvendes og derfor hen-

lægges det. 

Forløb: • Henlæg supplerende bynavn 

• Opdater sagsreference 

Startbetingelse: Ændring af det supplerende Bynavn er sendt til politisk behandling 

Slutresultat: Supplerende bynavn henlagt 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference, Supplerende bynavn 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Gennemfør partshøring 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Gennemførelse af partshøring med relevante parter. 

Beskrivelse: Materiale forberedes og udsendes til partshøring og svarene behandles. 

Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og 

adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adres-

se på ejer og lejere. 

Forløb: • Forbered materiale til partshøring  

• Find høringsparter 

• Udsend materiale 

• Modtag svar 

• Behandl svar 

Startbetingelse: Supplerende bynavn har været politisk behandlet 

Slutresultat: Partshøring gennemført 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 03-09-2013 

 

Effektuer supplerende bynavn 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Effektuering af det fastsatte nye supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Beslutningen om et nyt supplerende bynavn effektueres. 

Forløb: • Effektuér beslutning om supplerende bynavn og registrer det supplerende bynavn 

i DAGI. Derved ændres et antal adressebetegnelser og der oprettes nye version af 

disse adresser 

Startbetingelse: Supplerende bynavn klar til effektuering 

Slutresultat: Supplerende bynavn effektueret. 

Involverede begre-

ber: 

Supplerende bynavn, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 
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3.6 Ændring af eksisterende supplerende bynavn 

  

Figur 9 Ændring af eksisterende supplerende bynavn 

 

Målarkitekturens proces Ændring af eksisterende supplerende bynavn beskriver de aktiviteter der udføres 

og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med ændring af eksisterende supplerende 

bynavne i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 9) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der 

skal gennemløbes for at ændre et supplerende bynavn. 

 

Når et behov for ændring af et eksisterende supplerende bynavn opstår igangsættes processen. Behovet 

kan fx opstå i forbindelse med en ny, større byudvikling, ved rettelse af fejl eller efter lokale ønsker.  

 

3.6.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Ændring af eksisterende supplerende bynavn. 

 

Forbered ændring af supplerende bynavn 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Forberedelse af ændringen af et eksisterende supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Med udgangspunkt i sagsbilledet og ved hjælp af egne eller fælles baggrundskort angives 

den geografiske udstrækning af det supplerende bynavn. Politisk og administrativ behand-

ling gennemføres og ændringen af det supplerende bynavn registreres i DAGI. 

Forløb: • Opret eller tilknyt sagsreference 

• Angiv ændret geografisk udstrækning af det supplerende bynavn. 

• Konsulter evt. nabokommuner 

• Vurder konsekvenser for andre distrikter 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Ændring af supplerende bynavn forberedt 
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Involverede begre-

ber: 

Supplerende bynavn, sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

 

Politisk behandling 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At foretage politisk behandling af ændringen af supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Ændringen af det supplerende bynavn behandles i byråd/kommunalbestyrelse og et afgø-

res hvorvidt ændringen skal effektueres (evt. i partshøring) eller henlægges. 

Forløb: • Gennemfør politisk behandling af ændring af supplerende bynavn 

• Træf afgørelse 

Startbetingelse: Forslag til nyt Supplerende bynavn er behandlet og registreret 

Slutresultat: Afgørelse vedrørende ændring af supplerende bynavn truffet. 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Henlæg ændring af supplerende bynavn 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At henlægge ændringen af supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Der er truffet afgørelse om, at ændringen af det supplerende bynavn ikke skal anvendes og 

derfor henlægges det. 

Forløb: • Henlæg ændring af supplerende bynavn 

• Opdater sagsreference 

Startbetingelse: Afgørelse om henlæggelse er truffet 

Slutresultat: Ændring af supplerende bynavn henlagt 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference, Supplerende bynavn 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Gennemfør partshøring 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Gennemførelse af partshøring med relevante parter. 

Beskrivelse: Materiale forberedes og udsendes til partshøring og svarene behandles. 

Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og 

adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adres-

se på ejer og lejere. 

Forløb: • Forbered materiale til partshøring  

• Find høringsparter 

• Udsend materiale 

• Modtag svar 

• Behandl svar 
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Startbetingelse:  

Slutresultat: Partshøring gennemført 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 03-09-2013 

 

Effektuer ændring af supplerende bynavn 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Effektuering af det ændrede supplerende bynavn. 

Beskrivelse: Beslutningen om ændring af supplerende bynavn effektueres. 

Forløb: • Effektuér beslutning om ændret supplerende bynavn. 

• Registrer ændring i DAGI 

Startbetingelse: Ændring af supplerende bynavn klar til effektuering 

Slutresultat: Ændring af supplerende bynavn effektueret. 

Involverede begre-

ber: 

Supplerende bynavn, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 
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3.7 Fastsættelse af ny navngiven vej 

 

Figur 10 Fastsættelse af ny navngiven vej 

 

Når der opstår behov for fastsættelse af en ny navngiven vej, fx i forbindelse med udstykningsplaner, lokal-

planer eller vejprojekter, fastsætter adressemyndigheden et nyt vejnavn. 

 

Målarkitekturens proces Fastsættelse af ny navngiven vej beskriver de aktiviteter der udføres og sammen-

spillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med fastsættelse af nye vejnavne i adresseregisteret. 

Procesdiagrammet (Figur 10) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at 

fastsætte et nyt vejnavn. 

 

Hvis fastsættelsen af ny navngiven vej er initieret på baggrund af en sag udenfor processen, så kan proces-

sen afbrydes hvis denne sag henlægges. Navngivne veje der måtte være oprettet i denne forbindelse hen-

lægges derefter. I visse situationer kan fastsatte navngivne veje først gøres gældende når en sag udenfor 

processen skifter status. I sådanne situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der 

modtages relevant sagshændelse fra sagen udenfor processen, hvorefter den navngivne vej gøres gælden-

de. 

 

En navngiven vej kan gennemløbe følgende tilstande i sit livsforløb (for yderligere detaljer, se informati-

onsmodellen i bilag B). 
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Tilstande for Navngiven vej: 

• Foreløbig 

• Godkendt 

• Gældende 

• Nedlagt 

• Henlagt 

 

3.7.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Fastsættelse af ny navngiven vej. 

 

Opret foreløbig navngiven vej 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At forberede fastsættelsen af ny navngiven vej 

Beskrivelse: Der udarbejdes et eller flere forslag til nyt vejnavn og vejnavn/vejnavneområdeforslag 

registreres. 

Forløb: • Opret eller tilknyt evt. sagsreference 

• Opret foreløbig vejnavn evt. med tilhørende alternative vejnavneforslag. Vejnavne 

kan evt. tages fra listen med reserverede vejnavne hvorefter listen med reserve-

rede vejnavne opdateres 

• Opret vejnavnelinje, opret forslag til FOT-vejmidte eller knyt til eksisterende FOT-

vejmidte, ELLER Opret vejnavneområde dvs. omrids af det område (fx udstykning) 

som vejnavnet skal gælde for 

• Hvis navngiven vej går gennem flere kommuner, så foretag koordinering 

• Opret foreløbig navngiven vej inkl. vejkode (pr. kommune hvis flere) 

• Tjek at regler for vejnavnet er opfyldt 

• Tjek entydighed af vejnavn blandt gældende og reserverede 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Foreløbig navngiven vej oprettet med navn, vejkode og vejnavnelinje ELLER vejnavneområ-

de 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Dialog og evt. høring 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Dialog med relevante part og evt. partshøringsproces. 

Beskrivelse: Vejnavneforslag behandles i dialog med berørte parter. Om nødvendigt gennemføres en 

partshøring. 

Parter til partshøring findes ved, for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og 

adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adres-

se på ejer og lejere. 
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Forløb: • Gennemfør dialog om vejnavneforslag 

• Udarbejd evt. supplerende materiale til partshøring 

• Gennemfør evt. partshøring med relevante parter 

• Træf afgørelse om hvorvidt nyt vejnavn kræver yderligere behandling 

Startbetingelse: Vejnavneforslag oprettet 

Slutresultat: Dialog med parter gennemført 

Evt. partshøring gennemført 

Beslutning om vejnavn kræver yderligere behandling 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Politisk behandling 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At gennemføre politisk behandling af nyt vejnavn 

Beskrivelse: Vejnavneforslag behandles politisk i byråd/kommunalbestyrelsen og beslutning træffes 

vedrørende ny navngiven vej. 

 

Forløb: • Gennemfør politisk behandling af vejnavneforslag 

• Træf afgørelse om nyt vejnavn 

Startbetingelse: Vejnavneforslag oprettet 

Slutresultat: Politisk behandling gennemført 

Beslutning om vejnavn 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Send afgørelse 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At sende afgørelse til relevante parter 

Beskrivelse: Afgørelse vedrørende ny navngiven vej sendes til parterne og afgørelsen offentliggøres 

derefter i henhold til gældende regler, fx via kommunens hjemmeside. 

Forløb: • Send afgørelse til parter 

• Offentliggør ny navngiven vej 

Startbetingelse: Politisk beslutning truffet 

Slutresultat: Afgørelse sendt til parter 

Navngiven vej offentliggjort 

Involverede begre-

ber: 

 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Registrer navngiven vej endeligt 

Aktør: Adressemyndighed 
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Formål: Registrering af nyt vejnavn som enten gældende eller henlagt. 

Beskrivelse: Det nye vejnavn registreres som gældende eller henlagt i Adresseregisteret alt efter afgø-

relsen. 

Inden navngiven vej gøres gældende er der en karenstid på et antal dage hvor MBBL har 

mulighed for at gøre indsigelse mod stavemåden. Hvis navnet allerede tidligere er kontrol-

leret, så kan det gøres gældende med det samme. 

Forløb: • Registrerer vejnavn som gældende/henlagt 

Startbetingelse: Vejnavn har været politisk behandling 

Slutresultat: Nyt vejnavn registreret som gældende eller henlagt 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

3.8 Ændring af eksisterende navngiven vej 

  

Figur 11 Ændring af eksisterende vejnavn 

 

Når der opstår behov for ændringer af eksisterende navngivne veje, fx i forbindelse med udstykningsplaner, 

lokalplaner eller vejprojekter, fastsætter adressemyndigheden et nyt vejnavn. 
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Målarkitekturens proces Ændring af eksisterende navngiven vej beskriver de aktiviteter der udføres og 

sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med ændring af eksisterende vejnavne i adresse-

registeret. Procesdiagrammet (Figur 11) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes 

for at ændre et eksisterende vejnavn. 

 

Hvis ændringen af eksisterende navngiven vej er initieret på baggrund af en sag udenfor processen, så kan 

processen afbrydes hvis denne sag henlægges. Ændringer til navngivne veje der måtte være sket i denne 

forbindelse henlægges.  

 

I visse situationer kan ændringer til navngivne veje først gøres gældende når en sag udenfor processen 

skifter status. I sådanne situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der modtages 

relevant sagshændelse fra sagen udenfor processen, hvorefter ændringen gøres gældende. 

 

3.8.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Ændring af eksisterende navngiven vej. 

 

Fastsæt ændring af navngiven vej 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At forberede ændringen af eksisterende navngiven vej 

Beskrivelse: Der udarbejdes forslag til ændret vejnavn og ændret vejnavn/vejnavneområde registreres. 

Forløb: • Opret eller tilknyt sagsreference 

• Lav forslag til ændring inkl. håndtering af vejkodeskift ved sammenlægning af flere 

navngivne veje til en 

• Evt. konsultation med nabokommuner 

• Registrér ændret navngiven vej og vejnavnelinje ELLER vejnavneområde  

Startbetingelse:  

Slutresultat: Vejnavneforslag oprettet 

Vejnavn og vejnavneområde præregistreret 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 04-09-2013 

 

 

Dialog og evt. høring 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Dialog med relevante part og evt. partshøringsproces. 

Beskrivelse: Forslag til ændring af navngiven vej behandles i dialog med berørte parter. Om nødvendigt 

gennemføres en partshøring. 

Parter til partshøring findes ved, for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og 

adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adres-

se på ejer og lejere. 
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Forløb: • Gennemfør dialog om vejnavneforslag 

• Udarbejd evt. supplerende materiale til partshøring 

• Gennemfør evt. partshøring med relevante parter 

• Træf afgørelse om hvorvidt nyt vejnavn kræver yderligere behandling 

Startbetingelse: Vejnavneforslag oprettet 

Slutresultat: Dialog med parter gennemført 

Evt. partshøring gennemført 

Beslutning om ændring af navngiven vej kræver yderligere behandling 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Politisk behandling 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At gennemføre politisk behandling af ændringen af navngiven vej. 

Beskrivelse: Forslag til ændring af navngiven vej behandles politisk i byråd/kommunalbestyrelsen og 

beslutning træffes vedrørende ændringen. 

 

Forløb: • Gennemfør politisk behandling af ændringsforslag 

• Træf afgørelse om ændring af navngiven vej 

Startbetingelse: Ændringsforslag til navngiven vej oprettet 

Slutresultat: Politisk behandling gennemført 

Beslutning om ændring af navngiven vej 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Send afgørelse 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At sende afgørelse til relevante parter 

Beskrivelse: Afgørelse vedrørende ændring af navngiven vej sendes til parterne og afgørelsen offentlig-

gøres derefter i henhold til gældende regler, fx via kommunens hjemmeside. 

Forløb: • Send afgørelse til parter 

• Offentliggør ændring af navngiven vej 

Startbetingelse: Politisk beslutning truffet 

Slutresultat: Afgørelse sendt til parter 

Ændring af navngiven vej offentliggjort 

Involverede begre-

ber: 

 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Registrer ændring af navngiven vej endeligt 

Aktør: Adressemyndighed 
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Formål: At registrere ændret navngiven vej som gældende 

Beskrivelse: Den ændrede navngivne vej registreres som gældende i Adresseregisteret. 

Inden ændringen af navngiven vej gøres gældende er der en karenstid på et antal dage 

hvor MBBL har mulighed for at gøre indsigelse. Hvis navnet allerede tidligere er kontrolle-

ret, så kan det gøres gældende med det samme. 

Forløb: • Registrerer vejnavn som gældende 

• Afslut sagsreference 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Ændret vejnavn registreret som gældende 

Involverede begre-

ber: 

Navngiven vej, Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

3.9 Nedlæggelse af navngiven vej 

 

Figur 12 Nedlæggelse af navngiven vej 

 

Når der opstår behov for at nedlægge navngivne veje nedlægger adressemyndigheden den navngivne vej. 

 

Målarkitekturens proces Nedlæggelse af navngiven vej beskriver de aktiviteter der udføres, og sammenspil-

let mellem de forskellige aktører, i forbindelse med nedlæggelse af en navngiven vej i adresseregisteret. 

Procesdiagrammet (Figur 12) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter, der skal gennemløbes for at 

ændre et eksisterende vejnavn. 

 

3.9.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Nedlæggelse af navngiven vej. 

 

Forbered nedlæggelse af navngiven vej 

Aktør: Adressemyndighed 
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Formål: Forberedelse af nedlæggelsen af en eksisterende navngiven vej. 

Beskrivelse: Adressemyndigheden undersøger om der er koblet adresser til den navngivne vej. Hvis der 

ikke er koblet adresser til den navngivne vej, så nedlægges den. 

Forløb: • Opret sagsreference 

• Undersøg om der er koblet adresser til den navngivne vej 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Navngiven vej kan enten nedlægges eller kan ikke nedlægges 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference, Navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

Nedlæg navngiven vej 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Nedlæggelse af en eksisterende navngiven vej. 

Beskrivelse: Adressemyndigheden registrerer den navngivne vej som nedlagt. 

Forløb: • Nedlæg navngiven vej 

• Afslut sagsreference 

Startbetingelse: Navngiven vej kan nedlægges 

Slutresultat: Navngiven vej nedlagt 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference, Navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 
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3.10 Reservation af vejnavn 

  

Figur 13 Reservation af vejnavn 

 

Adressemyndigheden kan reservere vejnavne, til fremtidig brug, i op til to år. Længden af reservationen 

skal kunne konfigureres af den enkelte kommune. Processen Reservation af vejnavn beskriver de aktiviteter 

der udføres i forbindelse med reservation af et vejnavn. Processen var ikke oprindeligt med i målarkitektu-

ren som en selvstændig proces. I målarkitekturen var vejnavnereservation en del af livsforløbet for navngi-

ven vej. I løsningsarkitekturen er reserveret vejnavn blevet adskilt fra navngiven vej, som et selvstændigt 

begreb.  

 

3.10.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Reserver vejnavn. 

 

Reserver vejnavn 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At reservere et vejnavn til evt. fremtidig brug 

Beskrivelse: Reservation af et vejnavn indenfor en kommune i op til fx. tre år. 

Forløb: • Undersøg om vejnavn er reserveret i forvejen 

• Reserver vejnavn med angivet område 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Vejnavn reserveret 

Involverede begre-

ber: 

Reserveret vejnavn 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 
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Adviser om udløb af reservation 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At advisere den kommune der har reserveret vejnavnet om at reservationen er ved at ud-

løbe. 

Beskrivelse: I passende tid før udløb af vejnavnereservationen, gives advis til den kommune der har 

reserveret vejnavnet. 

Forløb: • Send advis om forestående udløb af vejnavnereservation 

Startbetingelse: Vejnavnereservation er ved at udløbe 

Slutresultat: Advis sendt til kommune der har reserveret vejnavnet 

Involverede begre-

ber: 

 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Henlæg reserveret vejnavn 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At henlægge et reserveret vejnavn 

Beskrivelse: Et reserveret vejnavn henlægges, enten fordi at der ikke er behov for fortsat at have vej-

navnet reserveret eller pga. at der er gået tre år uden at vejnavnet er taget i brug. 

Forløb: • Henlæg reserveret vejnavn 

Startbetingelse: Reservation viser sig unødvendig 

Der er gået fx tre år uden at vejnavnet er kommet i brug 

Slutresultat: Reserveret vejnavn henlagt 

Involverede begre-

ber: 

Reserveret vejnavn 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

Opret navngiven vej (proces) 

Beskrivelse: Det reserverede vejnavn tages i anvendelse ved at processen Opret navngiven vej initieres. 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

Forny reservation 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At give adressemyndigheden mulighed for at forny reservation af vejnavn 

Beskrivelse: Adressemyndigheden ønsker at forny reservationen af et vejnavn med yderligere tre år. 

Forløb: • Forny reservation 

Startbetingelse: Vejnavn er reserveret 

Reservation af vejnavn har ikke været fornyet før 

Slutresultat: Vejnavn reserveret i yderligere 3 år 

Involverede begre-

ber: 

Reserveret vejnavn 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 
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3.11 Reservation af husnummerinterval 

  

Figur 14 Reservation af husnummerinterval 

 

Adressemyndigheden kan reservere husnummerintervaller på en navngiven vej, til fremtidig brug. Proces-

sen Reservation af husnummerinterval beskriver de aktiviteter der udføres i forbindelse med reservation af 

et husnummerinterval. Processen var ikke oprindeligt med i målarkitekturen som en selvstændig proces. I 

målarkitekturen var husnummerreservation en del af livsforløbet for adressebegrebet. I løsningsarkitektu-

ren er husnummerreservationen blevet adskilt fra adressebegrebet. En reservation af et husnummer kan 

både finde sted i forbindelse med ny/ændret navngiven vej, eller i forbindelse med fastsættelse af adresse.  

3.11.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Reservation af husnummer. 

 

Reserver husnummerinterval 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At reservere et husnummerinterval på en navngiven vej til evt. fremtidig brug 

Beskrivelse: Reservation af et husnummerinterval på en navngiven vej. 

Forløb: • Undersøg om husnummerinterval er reserveret eller i brug i forvejen 

• Reserver husnummerinterval på navngiven vej 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Husnummerinterval reserveret 

Involverede begre-

ber: 

Kommunedel af navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Henlæg reservation af husnummerinterval 
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Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At henlægge et reserveret husnummerinterval 

Beskrivelse: Et reserveret husnummerinterval henlægges hvis der ikke længere er behov for at have 

intervallet reserveret. 

Forløb: • Henlæg reserveret husnummerinterval 

Startbetingelse: Reservation viser sig unødvendig 

Slutresultat: Reserveret husnummerinterval henlagt 

Involverede begre-

ber: 

Kommunedel af navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Fastsættelse af ny adresse (proces) 

Beskrivelse: Det reserverede husnummer tages i anvendelse ved at processen Fastsættelse af ny adres-

se initieres. 

Beskrevet af: SDKFC 18-09-2013 

 

Ændring af eksisterende adresse (proces) 

Beskrivelse: Det reserverede husnummer tages i anvendelse ved at processen Ændring af eksisterende 

adresse initieres. 

Beskrevet af: SDKFC 18-09-2013 
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3.12 Kontroller datakvalitet 

 

Figur 15 Kontroller datakvalitet 

 

Adressemyndigheden eller MBBL kontrollerer løbende datakvaliteten af registreringer i adresseregisteret. 

 

Målarkitekturens proces Kontroller datakvalitet beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mel-

lem de forskellige aktører i forbindelse med kontrol af datakvaliteten i adresseregisteret. Procesdiagram-

met (Figur 15) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at kontrollere data-

kvaliteten af registreringer i adresseregisteret. 

3.12.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Kontroller datakvalitet. 

 

Kontroller datakvalitet 

Aktør: Adressemyndighed eller MBBL 

Formål: Kontrol af kvaliteten af registreringer i adresseregisteret. 

Beskrivelse: Løbende kvalitetskontrol af registreringer i adresseregisteret. 

Forløb: • Fremfind registreringer i adresseregister 

• Kontroller registreringer 

• Hvis MBBL finder fejl i registreringer så sendes besked til relevant adressemyndig-

hed 

Startbetingelse: Tid til kontrol af datakvalitet 
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Slutresultat: Datakvalitet kontrolleret 

Involverede begre-

ber: 

Reserveret vejnavn, Navngiven vej, Adresse, Adressepunkt, Vejpunkt, Dørpunkt 

Beskrevet af: SDKFC 18-09-2013 

 

 

Kontroller stavemåde for vejnavne 

Aktør: MBBL 

Formål: Kontrol af stavemåde for nye vejnavne. 

Beskrivelse: Reserverede vejnavne og navngivne vejes stavemåde kontrolleres. 

Forløb: • Fremfind reserverede vejnavne og navngivne veje hvor stavemåde skal kontrolle-

res 

• Kontroller stavemåde 

• Hvis stavemåde er ok, så markeres reserveret vejnavn/navngiven vej som kontrol-

leret, ellers markeres således at vejnavnet ikke kan gøres gældende 

• Hvis der er fundet fejl i stavemåde sendes besked til relevant adressemyndighed 

Startbetingelse: Tid til kontrol af stavemåde 

Slutresultat: Stavemåde kontrolleret 

Involverede begre-

ber: 

Reserveret vejnavn, Navngiven vej 

Beskrevet af: SDKFC 18-09-2013 

 

 

 

3.13 Behandling af klage over adressemyndigheds afgørelse 

 

Figur 16 Behandling af klage over kommunal adressemyndighed 

 

I tilfælde af klage over adressemyndigheds afgørelse, behandler MBBL klagen og træffer afgørelse. 
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Målarkitekturens proces Behandling af klage over adressemyndigheds afgørelse beskriver de aktiviteter der 

udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med behandling af klager vedrørende 

adressemyndigheders afgørelser. Procesdiagrammet (Figur 16) detaljerer dette og specificerer de aktivite-

ter der skal gennemløbes for at behandle klager vedrørende adressemyndigheders afgørelser. 

 

3.13.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Behandling af klage over kommunal adressemyn-

dighed. 

 

Oplys sag 

Aktør: MBBL 

Formål: At oplyse sagen vedrørende klage over adressemyndigheds afgørelse. 

Beskrivelse: Ud fra egne kommunale eller fælles landsdækkende baggrundskort mv. oplyses sagen og 

det vurderes hvorvidt der er baggrund for at klage. 

Forløb: • Opret sagsreference 

• Oplys sagen 

• Giv besked til klager om at klage er modtaget 

• Afgør om sag skal afvises med det samme 

Startbetingelse: Klage modtaget. 

Slutresultat: Sag oplyst 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Dialog med sagens parter 

Aktør: MBBL 

Formål: At indgå i dialog med sagens parter omkring klagen. 

Beskrivelse: Adressemyndighed kontaktes for kommentar til klage og evt. indhentes yderligere oplys-

ninger hos klager. 

Forløb: • Indhent kommentar hos adressemyndighed 

• Indhent evt. yderligere oplysninger fra klager 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Dialog afsluttet 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

Træf afgørelse 

Aktør: MBBL 

Formål: At træffe afgørelse vedrørende klagen 

Beskrivelse: På baggrund af de indhentede oplysninger træffes der afgørelse vedrørende klagen. 
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Forløb: • Vurder oplysninger 

• Træf afgørelse 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Afgørelse vedrørende klage 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 

 

Afgiv svar til sagens parter 

Aktør: MBBL 

Formål: Afgivelse af svar til sagens parter vedrørende afgørelse. 

Beskrivelse: Der gives svar til sagens parter vedrørende sagens afgørelse 

Forløb: • Giv svar til klager 

• Giv svar til adressemyndighed 

• Afslut sagsreference 

Startbetingelse: Afgørelse truffet 

Slutresultat: Svar afgivet til sagens parter 

Involverede begre-

ber: 

Sagsreference 

Beskrevet af: SDKFC 26-09-2013 

 

3.14 Håndter ændring i en administrativ inddeling 

 

Figur 17 Håndter ændring i en administrativ inddeling 

 

Når afgrænsninger af administrative geografiske inddelinger ændres (herunder kommunegrænser), så skal 

det vurderes hvorvidt det har konsekvenser for eksisterende adresser.  
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Målarkitekturens proces Håndter ændring i en administrativ inddeling beskriver de aktiviteter der udføres 

og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med håndtering af ændringer i administrative 

inddelinger. Procesdiagrammet (Figur 17) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemlø-

bes for at håndtere ændringer i administrative inddelinger. 

 

3.14.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Håndter ændringer i en administrativ inddeling. 

 

Håndter adresser omfattet af ændring 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: At håndtere ændringer i en administrativ inddeling 

Beskrivelse: Hvis administrative inddelinger ændres så skal det vurderes hvorvidt det berører eksiste-

rende adresser. I så tilfælde skal adresserne ændres således at adressen afspejler ændrin-

gen. Justeringen af kvaliteten af en administrativ inddeling vil ikke medføre ændringer til 

adresser. 

Forløb: • Undersøg hvilke adresser der er omfattet af ændringen 

• Ved ændring af kommuneinddeling så undersøges det hvilke navngivne veje og 

vejkoder der er omfattet af ændringen og relevante kommune-/vejkoder genbe-

regnes 

• Opret ny version af berørte adresser med ikrafttrædelsesdato der følger ændrin-

gen i DAGI 

Startbetingelse: Ændring af administrativ inddeling 

Slutresultat: Omfattede adresser ændret 

Involverede begre-

ber: 

Adresse, Adgangspunkt 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 
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3.15 Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres 

 

Figur 18 Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres 

 

Målarkitekturens proces Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres beskriver de aktiviteter der udføres 

og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med håndtering af ændringer vejmidter. Pro-

cesdiagrammet (Figur 18) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at hånd-

tere ændringer i vejmidter. 

3.15.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres. 

 

Juster vejpunkt 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Justering af vejpunkt i forbindelse med ændring af vejmidte. 

Beskrivelse: Hvis vejmidten ændres, så vil de tilknyttede vejpunkter påvirkes i en eller anden grad. Hvis 

vejpunktet er håndteret maskinelt skal det markeres på vejpunktet. 

Forløb: • Vurder konsekvens af ændring af vejmidte 

• Berørte vejpunkter håndteres ved enten 

o at foretage ændring af berørte vejpunkter ud fra opsatte regler 

o at advisere ud fra opsatte regler 

o at gøre intet 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Vejpunkt håndteret 

Involverede begre-

ber: 

Vejpunkt 

Beskrevet af: SDKFC 17-09-2013 
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3.16 Håndtering af adgangspunkt hvis bygningspunkt/geokodning æn-

dres 

 

Figur 19 Håndtering af adgangspunkt hvis bygning/geokodning ændres 

 

Procesdiagrammet (Figur 19) specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at håndtere ændringer i 

bygninger/geokodning (nye såvel som eksisterende bygninger). 

3.16.1 Aktivitetsbeskrivelser 

I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Håndtering af adgangspunkt hvis byg-

ning/geokodning ændres. 

 

Juster adgangspunkt 

Aktør: Adressemyndighed 

Formål: Justering af adgangspunkt i forbindelse med ændring af bygning/geokodning. 

Beskrivelse: Hvis bygning/geokodningen ændres, så vil de tilknyttede adgangspunkter påvirkes i en eller 

anden grad. Hvis adgangspunktet er håndteret maskinelt skal det markeres på adgangs-

punktet. 

Forløb: • Vurder konsekvens af ændring af bygning/geokodning 

• Berørte adgangspunkter håndteres ved enten 

o at foretage ændring af berørte adgangspunkter ud fra opsatte regler 

o at advisere ud fra opsatte regler 

o at gøre intet hvis kommunens adressemyndighed tidligere har sat ad-

gangspunktet manuelt 

Startbetingelse:  

Slutresultat: Adgangspunkt håndteret 

Involverede begre-

ber: 

Adgangspunkt 

Beskrevet af: SDKFC 18-09-2013 
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4. Use Case understøttelse 
Dette afsnit indeholder et første bud på identificering af de use cases løsningen omkring det nye adressere-

gister skal understøtte. Use casene er første bud på it-funktionalitet der skal til for at understøtte aktivite-

terne i processerne. Nogle gange vil en use case dække alt indenfor en given aktivitet, men oftest vil de 

enkelte use cases kun dække dele af en aktivitet. Som eksempel kan nævnes, at der i flere processer er 

specificeret en aktivitet ”Gennemfør partshøring” som dækker alt omkring at gennemføre en partshøring, 

men det er kun indenfor dette projekts scope, at understøtte det at danne kortmaterialet til at understøtte 

høringsprocessen. Derfor er der kun identificeret en use case ”Dan sagsmateriale” til at understøtte denne 

aktivitet. 

 

Listen af use cases kan anvendes i det videre arbejde med kravspecificering som et udgangspunkt og et 

første bud på omfanget af løsningen.  

 

For hver use case er der listet bud på serviceoperationer som use casen bør trække på. Der er ikke listet 

serviceoperationer, som anvendes til visning af adresseregisterdata, da disse vil afhænge af kravene og 

grænsefladedesignet. Use cases der kun trækker på vis eller hent serviceoperationer vil derfor ikke have 

angivet en liste med services. 

4.1 Use cases 

4.1.1 Registreringsfunktionalitet 

 

USE CASE BESKRIVELSE 

Auto-henlæg reserveret 
vejnavn 

Reserverede vejnavn skal henlægges hvis de ikke er blevet anvendt to år efter 

reservering. 

 

Serviceoperationer 

• Henlæg reserveret vejnavn 

 

Forbered nedlæggelse af 
adresse 

Aktøren skal have mulighed for at tjekke om der er registreret dansk ophold 

på adressen i CPR. Hvis ikke låses adressen hos CPR. Hvis der er registreret 

ophold på adressen i CPR, så afbrydes use casen og CPR adviseres. 

Der tjekkes i BBR om der er koblet enheder, bygninger, tekniske anlæg til 

adressen. Hvis der er, så afbrydes use casen og BBR adviseres. 

Der tjekkes ligeledes i CVR er om der er registreret virksomhedsanvendelse på 

adressen. Hvis der er tilfældet gives information til sagsbehandleren, men use 

casen fortsættes. 

 

Serviceoperationer 

• Lås adresse i CPR 

• Vis adresseanvendelse i BBR 

• Vis adresseanvendelse i CVR 

 

Forny reservation af vej- Aktøren skal have mulighed for at forlænge reservationen af et vejnavn med 



GD2 - Adresseregister Løsningsarkitektur - Bilag C Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 - 47 af 83 -  MBBL-REF: 2013-1870 

 

navn yderligere to år. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater reserveret vejnavn 

 

Henlæg reserveret hus-
nummerinterval 

Aktøren henlægger et reserveret husnummer. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater reserveret husnummerinterval 

 

Henlæg reserveret vej-
navn 

Aktøren henlægger et reserveret vejnavn. 

 

Serviceoperationer 

• Henlæg reserveret vejnavn 

 

Håndtering af fejlagtigt 
nedlagte navngivne veje, 
adresser og adgangspunk-
ter 

Aktøren gives mulighed for, at genaktivere fejlagtigt nedlagte navngivne veje, 

adresser og adgangspunkter. Hvis der er udsendt hændelser vedrørende ned-

læggelsen, så sendes hændelse om genaktivering. 

 

Serviceoperationer 

• Fortryd nedlæggelse 

Kobl bygning til adgangs-
punkt 

Aktøren kobler adgangspunktet til BBR-bygning. 

 

Serviceoperationer 

• Kobl adgangspunkt til bygning 

 

Kobl enhed til adresse Til brug i BBR-proces, men adressemyndigheden skal også kunne gøre det. 

 

Serviceoperationer 

• Kobl enhed til adresse 

 

Kobl vejmidte til adgangs-
punkt 

Aktøren kobler adgangspunkt til FOT-vejmidte. 

 

Serviceoperationer 

• Kobl adgangspunkt til FOT-vejmidte 

 

Kontroller stavemåde Aktøren understøttes i videst muligt omfang med maskinel tjek af stavemåde. 

Aktøren får derefter vist vejnavne der ikke er kontrolleret for korrekt stave-

måde og understøtter kvalitetssikringen på effektiv vis, fx med automatiske 

tjek ud fra opsatte regler. Når stavemåde er kontrolleret og fundet korrekt, så 

sættes feltet ”Retskrivning kontrolleret” til ”Kontrolleret”. Hvis der er fejl i 

stavemåden, sættes feltet til ”Venter”. 

 

Kvalitetssikring Giver aktøren mulighed for ad hoc at udtrække data ud fra forskellige para-

metre og på en effektiv måde vurdere kvaliteten af registerindholdet. Fundne 

fejl fejlmeldes og aktøren får mulighed for, at udsende ”massefejlmeldinger”, 

således at hvis en bestemt fejl går igen på mange objekter, så kan der dannes 

fejlmelding på flere objekter af gangen. 
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Nedlæg adresse endeligt Nedlægger adressen. 

 

Serviceoperationer 

• Nedlæg adresse 

 

Omnummerering Aktøren skal på effektiv vis kunne foretage omnummerering af en eller flere 

adresser på en given navngiven vej. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adresse 

 

Opdater adgangspunkter Aktøren fremfinder og opdaterer informationerne på de markerede adgangs-

punkter. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adgangspunkt 

 

Opdater adresse Aktøren opdaterer informationer om adressen. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adresse 

• Opdater dørpunkt til adresse 

 

Opdater mange adresser Aktøren opdaterer på effektiv vis informationer om mange adresser på sam-

me tid. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adresse 

 

Opdater navngiven vej Aktøren fremfinder og opdaterer informationer på en navngiven vej. Ved 

sammenlægning af flere navngivne veje indenfor en kommune sikres at vej-

koder ajourføres. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater navngiven vej 

 

Opdater reserveret hus-
nummerinterval 

Aktøren fremfinder reserverede husnumre på navngiven vej og opdaterer 

listen. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater reserveret husnummerinterval 

 

Opdater reserveret vej-
navn 

Aktøren fremfinder reserveret vejnavn og opdaterer vejnavnet. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater reserveret vejnavn 

 

Opdater sagsreference Aktøren opdaterer sagsreferencen med status på adressefastsættelsen. 
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Serviceoperationer 

• Opdater sagsreference 

 

Opdater status på ad-
gangspunkt 

Aktøren markerer en eller flere adgangspunkter og opdaterer status på ad-

gangspunkterne. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adgangspunkt 

 

Opdater status på adresse Aktøren henlægger eller gør adressen gældende ved at opdatere adressens 

status. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adresse 

 

Opdater supplerende by-
navn 

Aktøren opdaterer udstrækningen af supplerende bynavn på egne eller fælles 

baggrundskort. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater supplerende bynavn 

• Opdater inddeling for supplerende bynavn 

 

Opdater vejpunkt Aktøren opretter en ny version af vejpunktet flytter til ny placering. Hvis juste-

ring er sket automatisk, markeres vejpunktet med en status der indikerer at 

vejpunktet er sat på baggrund af en maskinel beregning. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater vejpunkt 

 

Opret adgangspunkter Aktøren opretter et adgangspunkt på fælles landsdækkende baggrundskort. 

 

Serviceoperationer 

• Opret adgangspunkt 

 

Opret adresse Aktøren opretter en adresse og tilhørende adresseinformationer. 

 

Serviceoperationer 

• Opret adresse 

 

Opret foreløbig navngiven 
vej 

Aktøren opretter en navngiven vej med status foreløbig. Aktøren skal have-

mulighed for at vælge mellem reserverede vejnavne og angive alternative 

forslag til vejnavnet. Når et vejnavn er taget fra listen med reserverede vej-

navne, skal listen efterfølgende opdateres. 

 

Serviceoperationer 

• Opret navngiven vej 

• Opdater reserveret vejnavn 
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Opret mange adresser Aktøren opretter på effektiv vis mange adresser på samme tid. 

 

Serviceoperationer 

• Opret adresse 

 

Opret sagsreference Aktøren opretter en sagsreference der indeholder reference til relevante eks-

terne sager, adresser, navngivne veje, adgangspunkter, vejpunkter, dørpunk-

ter og supplerende bynavne. 

 

Serviceoperationer 

• Opret sagsreference 

 

Opret supplerende by-
navn 

Aktøren opretter supplerende bynavn og markerer udstrækningen på et 

landsdækkende baggrundskort. Kontrol af flade ifm. oprettelse af område 

(specificeres nærmere i forbindelse med DAGI-kravspecifikation) 

 

Serviceoperationer 

• Opret inddeling for supplerende bynavn 

Reserver vejnavn Aktøren reserverer et vejnavn i en kommune. Vejnavnet kan kun reserveres 

hvis gældende entydighedsregler er overholdt. 

 

Serviceoperationer 

• Opret reserveret vejnavn 

 

Vis adgangspunkter Viser adgangspunkter på fælles landsdækkende baggrundskort. 

 

Vis adresseanvendelse Kortbaseret visning /eller udtræk i filformat der viser adresseanvendelse, her-

under informationer fra andre grunddataregistre.  

Adresseinformationer vises på enten eget kommunalt eller fælles landsdæk-

kende baggrundskort. Reserverede husnumre vises med særlig farve for at 

tydeliggøre reservationer. 

Visning omfatter derudover bl.a. ejere fra Ejerfortegnelsen, virksomheder og 

evt. p-enheder fra CVR, Enheder fra BBR, ”tællefelter” fra CPR. 

 

Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-

nr., navn og adresse på ejer og lejere. I forbindelse med erhverv undersøges 

aktive P-numre, navn og adresse på ejer og lejere. 

 

Serviceoperationer 

• Vis ejere af adresse (Ejerfortegnelsen) 

• Vis adresseanvendelse (CVR) 

• Vis adresseanvendelse (BBR) 

• Vis antal ophold på adresse (CPR) 

 

Vis navngiven vej Viser en navngiven vej på eget kommunalt eller fælles landsdækkende bag-

grundskort. 

 

Vis sagsreference Aktøren får fremvist de adresser, navngivne veje, adgangspunkter og vejpunk-
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ter der indgår i sagsreferencen. Ligeledes fremvises referencer til eksterne 

sager hvor adresserne indgår i (fx byggesager).  

 

Services 

Fremsøg sag 

Vis supplerende bynavn Aktøren får, på eget kommunalt eller fælles landsdækkende baggrundskort, 

fremvist udstrækningen af et supplerende bynavn. 

 

 

4.1.2 Dialogfunktionalitet 

 

USE CASE BESKRIVELSE 

Opret/besvar replik Understøtter dialog mellem aktøren og adressemyndigheden i form af opret-

telse/kommentering på replikker mellem parterne. 

 

Serviceoperationer 

•  

 

Dan sagsmateriale Sagens adresseobjekter benyttes til at danne sagsmateriale hvor adressein-

formationer (adresse, adgangspunkt og vejpunkt) før og efter ændring vises 

på eget kommunalt eller fælles landsdækkende baggrundskort. Der dannes et 

link til materialet. 

Det skal også være muligt at generere et PDF udtræk til arkive-

ring/journalisering. 

 

Serviceoperationer 

• Dan sagsmateriale 

 

Fjern adgangspunkter Adgangspunkter der skal fjernes markeres på landsdækkende baggrundskort 

og slettes efterfølgende. 

 

Serviceoperationer 

• Slet adgangspunkt 

 

Flyt adgangspunkter Adgangspunkt markeres og flyttes til ny position på fælles landsdækkende 

baggrundskort. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adgangspunkt 

 

Kvalificer adgangspunkter Adgangspunkter markeres og kvalificeres. Adgangspunktet kan kvalificeres 

med oplysninger om fx  

• adgangspunktets anvendelse (hovedindgang, vareindlevering mv.) 

• etager som adgangspunktet giver adgang til (forslag til) 

• evt. kobling til bygning.  

 

Serviceoperationer 
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• Opdater adgangspunkt 

 

Opret adgangspunkter Aktøren opretter et adgangspunkt på fælles landsdækkende baggrundskort. 

 

Serviceoperationer 

• Opret adgangspunkt 

 

Vis adresseanvendelse Kortbaseret visning af adresseanvendelse i andre grunddataregistre. Visning 

omfatter ejere fra Ejerfortegnelsen, virksomheder og evt. p-enheder fra CVR, 

Enheder fra BBR, ”tællefelter” fra CPR. 

 

Serviceoperationer 

• Vis ejere af adresse (Ejerfortegnelsen) 

• Vis adresseanvendelse (CVR) 

• Vis adresseanvendelse (BBR) 

• Vis antal ophold på adresse (CPR) 

 

Vis sagsreference Aktøren får fremvist de adresser, navngivne veje, adgangspunkter og vejpunk-

ter der indgår i sagsreferencen. Ligeledes fremvises referencer til eksterne 

sager hvor adresserne indgår i (fx byggesager).  

  

Beskriv fejl/mangel Aktøren beskriver fejl/mangel. 

 

Serviceoperation 

• Opdater fejlmelding 

 

 

 

4.1.3 Konfigureringsfunktionalitet 

 

USE CASE BESKRIVELSE 

Definer ”interne” hændel-
ser 

Aktøren har mulighed for at opsætte interne hændelser som fx forældelses af 

adgangspunkt, opsætning af advis på baggrund af ikræfttrædelsesdatoer mv. 

 

Serviceoperationer 

• Opret intern hændelsestype 

 

Definer typer af adresse-
behov og kilder 

Aktøren definerer og opretter typer af adressebehov og angiver hvilke kilder 

de enkelte adressebehov kan komme fra. 

 

Serviceoperationer 

• Opret adressebehovstype 

 

Definer typer af eksterne 
hændelser og kilder 

Aktøren definerer og opretter eksterne hændelsestyper som adresseregiste-

ret og angiver fra hvilke kilder adresseregisteret skal lytte på hændelser fra. 

 

Serviceoperationer 
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• Opret ekstern hændelsestype 

 

Opsætning af sagsmate-
riale 

Aktøren konfigurerer indhold i forskellige typer af sagsmateriale der skal kun-

ne dannes. Opsætningen skal kunne tilpasses de enkelte kommuners behov 

for udtræk af sagsmateriale og understøtte dialog, partshøring, politisk be-

handling, offentliggørelse mv. 

 

Serviceoperationer 

• Opret sagsmaterialetype 

• Opdater sagsmaterialetype 

 

Opsæt modtagelse af 
adressebehov 

Aktøren konfigurerer modtagelsen af adressebehov 

 

Serviceoperationer 

• Opdater opsætning 

  

Opsætning af lytning på 
eksterne hændelser 

Aktøren (skal kunne opsættes for hver kommune) aktiverer lytning på en eller 

flere eksterne hændelser. 

 

Serviceoperationer 

• Opret lytning på ekstern hændelse 

 

Opsæt reservationsregler Aktøren opsætter regler for reservation af vejnavne. Reglerne omfatter bl.a. 

konfigurering af tidsfrister for reservation og udsendelse af advis. 

 

Serviceoperationer 

• Opret reservationsregel 

 

Opsæt entydighedsregler Aktøren opsætter regler for entydighed af vejnavne. 

 

Serviceoperationer 

• Opret entydighedsregel 

 

 

 

4.1.4 Modtage/lytte funktionalitet 

 

USE CASE BESKRIVELSE 

Lyt på sagshændelser Lytter på sagshændelser og adviserer relevante aktører i henhold til opsæt-

ning. 

 

Modtag adressebehov Giver mulighed for at aflevere adressebehov. 

 

 

4.1.5 Eksterne klienter 
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USE CASE BESKRIVELSE 

Dan etager og døre Aktøren fastsætter effektivt et antal etage og dørbetegnelser for flere adres-

ser i en etageejendom på en gang. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adresse 

 

Indmeld postnummer 
ændring 

Aktør afgiver information om ønsket ændring af postnummerinddeling. Det 

skal aftales nærmere med GST hvorledes use casen aktiveres. 

 

Serviceoperationer 

•  

Kobl enhed til adresse Til brug i BBR-proces, men adressemyndigheden skal også kunne gøre det. 

 

Serviceoperationer 

• Kobl enhed til adresse 

 

Opdater etage/dør Aktøren fastsætter etage og dørbetegnelse for en adresse. 

 

Serviceoperationer 

• Opdater adresse 

 

?Opret adresser i etage-
byggeri 

Aktøren opretter effektivt en række adresseskeletter til etage og dørbetegnel-

ser i et etagebyggeri på en gang. 

 

Serviceoperationer 

• Opret adresse 

 

Adresse fejlmelderkom-
ponent 

Aktøren fejlmelder en eller flere adresser, adgangspunkter, vejpunkter mv. 

 

Serviceoperationer 

• Opret sagsreference 

 

 

4.2 Use case anvendelse 

Use Case understøttelsen er vist på procesdiagrammerne på de følgende sider. 

Følgende symboler er anvendt til illustration af Use Cases. 

 

 

Funktionalitet der hører til i klienter der er eksterne til projektet. Dvs. at det er funk-

tionalitet som projektet forventer, at andre projekter eller delprogrammer leverer. 

 

 

Funktionalitet der omhandler det at modtage informationer eller lytte på hændelser 

fra andre systemer og derefter foretage en handling på baggrund af informationer-

ne. 
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Funktionalitet der omhandler registrering og behandling af informationer i adresse-

registeret. 

 

 

Funktionalitet der omhandler dialog, omkring adresseregisteret, med såvel borgere 

som ”adresseprofessionelle”. 

 

 

Funktionalitet der omhandler konfigurering og opsætning af funktionalitet og regler i 

adresseregisteret. 

 

Figur 20 Gruppering af use cases 

 

4.2.1 Fastsættelse af ny adresse 

  

Figur 21 Processen Fastsættelse af ny adresse med use case understøttelse 

 

Aktiviteten ”fastsæt adresser” er illustreret i eget diagram for at lette forståelsen af de trin der skal gen-

nemløbes for at fastsætte adresser. Herunder ses diagrammet med identificerede use cases. 
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Figur 22 Aktiviteten Fast adresser med use case understøttelse 

 

 

4.2.2 Ændring af eksisterende adresse 

 

Figur 23 Processen Ændring af eksisterende adresse med use case understøttelse 
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4.2.3 Nedlæggelse af adresse 

  

Figur 24 Processen Nedlæggelse af adresse med use case understøttelse 
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4.2.4 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse 

 

Figur 25 Processen Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse med use case understøttelse 

  

 



GD2 - Adresseregister Løsningsarkitektur - Bilag C Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 - 59 af 83 -  MBBL-REF: 2013-1870 

 

4.2.5 Fastsættelse af nyt supplerende bynavn 

  

Figur 26 Processen Fastsættelse af supplerende bynavn med use case understøttelse 

 

4.2.6 Ændring af eksisterende supplerende bynavn 

  

Figur 27 Processen Ændring af eksisterende supplerende bynavn med use case understøttelse 
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4.2.7 Fastsættelse af ny navngiven vej 

  

Figur 28 Processen Fastsættelse af ny navngiven vej med use case understøttelse 
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4.2.8 Ændring af eksisterende navngiven vej 

  

Figur 29 Processen Ændring af eksisterende navngiven vej med use case understøttelse 

 

4.2.9 Nedlæggelse af navngiven vej 

 

Figur 30 Processen Nedlæggelse af navngiven vej med use case understøttelse 
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4.2.10 Reservation af vejnavn 

 

Figur 31 Processen Reservation af vejnavn med use case understøttelse 
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4.2.11 Reservation af husnummerinterval 

  

Figur 32 Processen Reservation af husnummerinterval med use case understøttelse 

 

 

 

4.2.12 Kontroller datakvalitet 

 

Figur 33 Processen Kontroller datakvalitet med use case understøttelse 
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4.2.13 Behandling af klage over adressemyndigheds afgørelse 

  

Figur 34 Processen Bahandling af klage over adressemyndigheds afgørelse med use case understøttelse 

4.2.14 Håndter ændring i en administrativ inddeling 

 

Figur 35 Processen Håndter ændring i en administrativ inddeling med use case understøttelse 
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4.2.15 Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres 

 

Figur 36 Processen Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændre 

 

4.2.16 Håndtering af adgangspunkt hvis bygning/geokodning ændres 
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5. Use case understøttelse - adressesupple-
ring 

Følgende use case skal etableres for at understøtte adressesuppleringen. Use cases er ikke beskrevet her, 

det gøres i adressesuppleringsprojektet. 

 

5.1 Registreringsfunktionalitet (Adresseklient 1.0) 

 

USE CASE BESKRIVELSE 

Kobl bygning til adgangs-
punkt 

 

Opdater adgangspunkter  

Opdater adresse  

Opdater status på adresse  

Opret adgangspunkter  

Opret adgangspunkter  

Opret adresse  

Vis adgangspunkter  

 

 

5.2 Dialogfunktionalitet (Dialogklient 1.0) 

 

USE CASE BESKRIVELSE 

Adresseudsøgning i BBR Kortbaseret visning af eksisterende indhold i registre for at effektivisere 

adressesuppleringen. Visning af enheder fra BBR. 

Adresseudsøgning i CVR Kortbaseret visning af eksisterende indhold i registre for at effektivisere 

adressesuppleringen. Visning af virksomheder og evt. p-enheder fra CVR. 

Adresseudsøgning i ESR Kortbaseret visning af eksisterende indhold i registre for at effektivisere 

adressesuppleringen. Visningen omfatter ejere fra ESR. 

Dan sagsmateriale  

Fjern adgangspunkter  

Flyt adgangspunkter  

Kvalificer adgangspunkter  

Opret adgangspunkter  

Vis sagsreference  

 

 



   

Fil:GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_Bilag_C_Processer_v1.1.docx  

 

BILAG: Figur 2 Signaturforklaring BPMN i A3-format 
 

 



   

Fil:GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_Bilag_C_Processer_v1.1.docx  

 

BILAG: Figur 4 Proces: Fastsættelse af ny adresse i A3-format 
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BILAG: Fastsæt adresser i A3-format 
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BILAG: Figur 5 Ændring af eksisterende adresse i A3-format 
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BILAG: Figur 6 Nedlæggelse af adresse i A3-format 
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BILAG: Figur 7 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse i A3-format 
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BILAG: Figur 8 Fastsættelse af nyt supplerende bynavn i A3-format 
 



GD2 - Adresseregister Løsningsarkitektur - Bilag C Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 - 74 af 83 -  MBBL-REF: 2013-1870 

 

BILAG: Figur 9 Ændring af eksisterende supplerende bynavn i A3-format 
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BILAG:Figur 10 Fastsættelse af ny navngiven vej i A3-format 
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BILAG: Figur 11 Ændring af eksisterende vejnavn i A3-format 
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BILAG: Figur 12 Nedlæggelse af navngiven vej i A3-format 
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BILAG: Figur 13 Reservation af vejnavn i A3-format 
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BILAG: Figur 14 Reservation af husnummer i A3-format 
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BILAG: Figur 15 Kontroller datakvalitet i A3-format 
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BILAG: Figur 16 Behandling af klage over kommunal adressemyndighed i A3-format 
 



GD2 - Adresseregister Løsningsarkitektur - Bilag C Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 - 82 af 83 -  MBBL-REF: 2013-1870 

 

BILAG: Figur 17 Håndter ændring i en administrativ inddeling i A3-format 
 



GD2 - Adresseregister Løsningsarkitektur - Bilag C Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 
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BILAG: Figur 18 Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres i A3-format 
 

 


