
Oprettet Titel ID Beskrivelse Oprettet af Ejer Frist Status Åben/lukket

06.03.2015

GD2-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke 

afstemt 127

GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder 

en række milepæle, der er afhængige af 

leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke 

etableret fælles pro-grammilepæle eller 

lavet leverancebeskrivelser, der gør det 

muligt at følge fremdriften i leverancer-ne Programledelsen

GD1, GD2, GD7 & 

GD8

Emnet er løftet til Programkoordinationen 

via statusrapportering den 6. marts. 

Ansvarlig for løsning af problemet er GD1, 

GD2, GD7 & GD8.  Delprogrammernes 

afstemmer planer og leverancebeskrivelser 

på operationel vis, så de har en kvalitet hvor 

de kan indgå i MS project planer mm.   Åben

06.03.2015

Uoverenstemmelser i DLS-leverance for DAR 

(GD2 og GD7) 126

Ifm. gennemgang af udkast til masterplanen 

v. 4-4 den 3. marts 2015 har GD7 påpeget, at  

der er tidsmæssige uoverens-stemmelser 

mellem leve-rancen: ”GD7-DL5 10 .1e - DLS 

for DAR og AWS godkendt og leveret til 

KMD” og GD2s implemente-ringsplan. Programledelsen GD7

Emnet er løftet til Programkoordinationen 

via statusrapportering den 6. marts. 

Ansvarlig for løsning af problemet er GD7. 

Løsning er, at  prioritere en afklaring af 

uoverensstemmelser mellem planerne. Åben

12.02.2015

Opfølgning på aftale om Frivillige 

kommunale distrikter 125

CPR har udtrykt bekymring for om der sker 

opfølgning på aftalen om de (frivillige) 

kommunale distrikter. CPR, Jeanne GD2 13. marts

Programledelsen mener der skal laves en AP 

om opfølgning på aftalen og går i dialog med 

de involverede parter (KL, GST) om hvor, den 

kan forankres.  Programledelsen drøfter 

dette med GST på mødet den 13. marts 2015 åben 

12.02.2015

Ny arbejdspakke vedr. regionernes 

beredskabsløsninger 124

Der er ikke udarbejdet arbejdspakker vedr. 

regioneres beredskabsløsninger Programledelsen GD2 1. juli

Programledelsen(MLI)  kontakter Danske 

Regioner mhp at drøfte opgaven Åben

12.02.2015

Arbejdspakker fra Kombit vedr. digital 

flytteløsning 123

Der er ikke udarbejdet arbejdspakker fra 

Kombit vedr. digital flytteløsnign Programledelsen Kombit 27. marts

Programledelsen kontakter Kombit (Per 

Smed)  i uge 13. Åben

23.01.2015

Geodanmarks data og hændelser på 

Datafordeleren  (masterplan nr. X)

122

GD2s målarkitektur og DARs 

løsningsarkitektur forudsætter, at 

Geodanmark data (vejmidter og bygninger) 

inkl. hændelser er på DAF. GD2s 

implementeringsplan og programmets 

masterplan har fastlagt kritiske milepæle 

herfor. Første kritiske milepæl er 1. juni 

2015, hvor leverancen "DLS" skal være 

indgået . Der er ikke enighed om hvem der 

har ansvaret for leverancen og pt. står den 

som "parkeret" i masterplanen. Programledelsen GST/GD7 27. marts

Grunddatasekretariatet  har bedt GD4 og 

GD2 om at lave et notat som fremstiller 

problemstillingen. Den 27/1 har GD2 

fremsendt en beskrivelse af 

problemstillingen til GST. GST har påtaget sig 

afklaring af problemstillingen.   GD7 

afrapporterer på fremdriften til 

Programkoordinationen den 17. marts. åben

GD2 Issueliste pr. 9/3-2015



23.01.2015 Datavask i CVR 121

I forbindelse med den kommunale 

adressesuppleringsopgave, vil der blive afvist 

en række adresser, som i dag anvendes i 

CVR. Der er behov for en afklaring med CVR, 

hvordan disse afviste adresser håndteres i 

CVR, således at det sikre at kommunerne 

ikke på ny skal sagsbehandle samme sag. 

Løsning: En arbejdspakkebeskrivelse hvoraf 

det fremgår at CVR formulerer et 

løsningsforslag. Løsningsforslaget drøftes 

med programledelsen og KL.

Dead-line for CVR-løsningsforslag: Inden 

sommerferien – gerne før

KL Tine ?

Programledelsen går i dialog med ERST. 

Møde den 11. mart. Koordineres i øvrigt 

med datavaskplan Åben

18.06.2014 17.000 adressefejl på sogne 120

Ifm grunddataforbedringerne har der vist sig 

17.000 adresser med forskellige 

sognetilhørsforhold i CPR vej og DAGI. Det 

har vist sig vanskelig at få inddraget KM i at 

finde en løsning på problemstillingen. 

Imidlertid ligger hjemlen til at ændre 

sognegrænser hos KM, så de er nødvendige i 

processen.

Aalborg Stift (der af KM er udpeget til at stå 

for sogneindberetninger til DAGI) kunne 

være et bud på en forankring af opgaven, 

men de (eller et andet område) skal udpeges 

af KM centralt.

Projektforum

Programledelsen & 

GST

30/6:  Programledelsen skal, i samarbejde 

med GST, tage kontakt til KM mhp. at sikre, 

at problematikken behandles på 

tilstrækkeligt højt niveau i KM således at der 

findes en løsning. Styregruppen ønskes holdt 

orienteret om emnet. Hvis der ikke er fundet 

en løning inden for 2. halvår 2014, skal 

emnet eskaleres til grunddatasekretariatet. 

20/10-14: GST og KM har aftalt en proces 

mhp afklaring af sagen. Opfølgning dato 

(GST?). 12/2-2015:  Issuet indgår i 

arbejdspakken AP 21.1 . 

Lukket

13.06.2014 Tidlig dannelse af adressens relation til BFE 119 Der er konstateret usikkerhed om 

Matriklen/præmatriklen kan understøtte en 

tidlig og automatisk dannelse af adressens 

relation til den fremtidige ejendom i 

forbindelse med en udstykning

Projektforum Programledelsen 31-08-2014 16/06-14: Programledelsen undersøger om 

der er et problem ved forespørgsel i GD1 

(BBR og Matriklen). I givet fald beskrives 

problem og evt. konsekvensser i et notat til 

projektforum. MBBL afholder møde i august. 

20/10-14: forventes belyst ifm 

præsentation af matriklens 

løsningsarkitektur . MLI underøsger status 

med KSK senest 1/3-2015

Åben



13.06.2014 Officiel myndighedsfortegnelse 118 DAGI har behov for at kunne tilgå de 

officielle navne og identifikationer (koder) 

for en række danske myndigheder, fx. 

kommuner og sogne. DAR har tilsvarende 

behov fsva kommuner. Oplysningerne findes 

i dag i "IM's myndighedsregister", som dog 

ikke er autoritativt.  

Projektforum Programledelsen 16/06-14: GD2 har 14/2-2014 fremsendt et 

notat om sagen til Grunddatasekretariatet 

og der er aftalt møde den 24/6. Herefter 

tager Programledelsen stilling til det videre. 

30/6: På styregruppemødet 26/6 

orienterede Jens Krieger (DIGST) om at der 

den 24/6 var afholdt møde mellem GD2 og 

grunddatasekretariatet om sagen. Jens 

fortalte, at DIGST giver tilsagn om at 

projektliggøre myndighedsfortegnelsen i 2. 

halvår af 2014, så løsning er der når DAGI 

har brug for den.  DIGST overvejer at 

forankre den i grunddataprogrammet – i 

delprogram 2. Med DIGST som projektejere. 

20/10-14: DIGST er blevet bedt om status. 

12/2-2015: KE følger op med GD8 - vi skal 

sikre os, at leverancen er i den kvalitet, vi 

har behov for (opfølgning uge 10)

Åben

14.01.2014 Forsinket planlægning af arbejdspakker hos 

SKAT 

107 SKAT har ikke udarbejdet en detaljeret plan 

for tilvejebringelsen af deres produkter.  

Ifølge implementeringsplanen er ERST 

afhængig af produkterne.  

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 15-05-2014 27/1-14: Der har været afholdt møde med 

SKAT den 13. januar. Jacob Rasch er udpeget 

som ny projektleder for GD2.j SKATs 

adressegrundlag.  24/3-14: SKAT fremlægger 

nye arbejdspakker på PF-møde 27/3-14. 

Arbejdspakkerne deltajeres yderligere ifm. 

replanlægningsprocessen.  30/6: arkitekter 

fra begge myndigheder har afholdt møde 

den 16. juni. Der er imidlertid opstået 

usikkerhed om opgavens organisatoriske 

placering i SKAT. styregruppen besluttede på 

mødet 26/6, at såfremt problemet ikke er 

løst ved udgagen til august så orienteres 

grunddatasekretariatet herom, som vil 

orientere SKATs 

grunddatabestyrelsesmedlem om sagen. 

12/2-2015: issuet lukkes idet SKAT har 

leveret arbejdspakkebeskrivelser og afsat 

flere ressourcer til projektet. 

lukket



04.02.2013 Bygningsadresse, repræsentativ 8 Det skal analyseres og afklares hvordan en 

bygning, hvortil der fysisk er knyttet nul eller 

flere adresser, kan udpege en enkelt 

repræsentativ adresse som brugervendt 

beskrivelse af bygningens beliggenhed (fx en 

etageejendom med flere adgangsadresser)

grunddata@mbbl.dk MBBL, GD1 19/8-13: GD1 skal formulere løsning. Er i 

proces ifm. løsning af udeståender fra 

løsningsarkitektur for BBRs udvidelse.  7/5-

14: Løsningen kommer til at fremgå af 

informationsmodellen for BBR 2.0. 

Informationsmodellen foreligger i en 

foreløbig version, som har været i review hos 

kommunerne. 30/6: programledelsen 

kvalitetssikrer i august og issuet lukkes 

herefter. 20/10-14: Løsningsforslag 

beskrevet og forventes godkendt på møde 

fredag den 24. okt. 2014 og issuet lukkes 

herefter. 

Lukket

04.02.2013 Ejendomsadresse, repræsentativ 7 Det skal analyseres og afklares hvordan en 

ejendom, hvortil der fysisk er knyttet nul 

eller flere adresser, kan udpege en enkelt 

repræsentativ adresse e.l. som brugervendt 

beskrivelse af ejendommens beliggenhed (fx 

en moderejendom til ejerlejligheder)

grunddata@mbbl.dk MBBL, GST, GD1 GD1 beslutning fra PFmøde 26/11-2013: 

Håndtering af Beliggenhedsadressen i 

Ejendomsdataprogrammet Indstilling Det 

indstilles, at den eksisterende information i 

Ejendoms Stam Registeret (ESR) vedrørende  

beliggenheds-adressen videreføres som et 

selvstændigt register i tilknytning til 

Matriklen. De nærmere vilkår og rammer for 

etableringen, herunder økonomi og 

forretningsregler for ajourføring m.m. 

udarbejdes senest april 2014. 7/5-14: GST 

arbejder på endelig afklaring. 24/6: GST 

udarbejder nyt løsningsforslag, som 

præsenteres GD1's PF i august/september. 

20/10-14: forventes belyst ifm præsentation 

af matriklens løsningsarkitektur . 12/2-2015: 

løsningsforslag sendt i høring og MLI 

kommenterer på GD2s vegne. 

Åben



26.11.2013 Afklaring af kommunegrænse på vand: 

uoverensstemmelse ml. FOT 

kommunegrænse og matrikulære 

kommunegrænse

103b I forbindelse med påbegyndelsen af 

grunddataforbedringerne har udsendelsen af 

de autogenererede afstemningsområder 

udløst en afledt problematik. Kommunerne 

er blevet opmærksomme på at 

kommunegrænsen i DAGI er den 

topografiske FOT-kommunegrænse, og at 

denne ikke er magen til den matrikulære 

kommunegrænse. Dette gør dem i tvivl om 

hvilken kommunegrænse der er ”den 

rigtige” i forhold til deres forvaltning på 

forskellige områder. Der er behov for 

afklaring og klare retningslinier for dette.

rulkr@gst.dk GST 1/4-14: Der er en problemstilling med 

manglende nålestiksfasthed for adresser på 

vand. At udvide de eksisterende 

kommunegrænsen vil rejse nogle system- og 

myndighedsmæssige spørgsmål, så 

konsekvenserne heraf må analyseres og 

andre løsningsmuligheder vurderes. På den 

korte bane har GST og MBBL aftalt at udtage 

de pågældende adresser fra publicering på 

DanmarksAdresser. 7/5-14: MBBL og GST 

skal sammen vurdere mulighederne, og 

finde en løsning der opfylder kravene om 

nålestiksfasthed. Der er behov for at 

inddrage, lovgivning, eksisterende 

specifikationer samt afklare 

myndighedsmæssige kompetencer temaet 

skal, og ikke skal, understøtte. 30/6: GST og 

programledelsen planlægger medio august. 

20/10-14: Der udarbejdes en arbejdspakke 

under delprogrammet mhp at finde en 

løsning. Medtages i den nye 

implementeringsplan. 

lukket

18.06.2014 Forsinket Adresseklient 1.0 121 Adresseklient 1.0 er forsinket frem til medio 

november. Der har været fokus på at højne 

den generelle kvalitet af værktøjet, og dette 

arbejde har vist sig mere omfattende end 

antaget. For at mindske forsinkelsen 

henlægges den borgerrettede del af 

dialogklienten til en anden leverandør.  

Forsinkelsen kan have tidsmæssige 

konsekvenser for suppleringsopgaven.

Projektforum Karen 30/6:  MBBL (GD2.c) og KOMBIT  melder i 

fællesskab forsinkelsen ud til kommunerne. 

Programledelsen vil på et passende 

tidspunkt vurdere, om det skal have 

konsekvenser for de tidsmæssige frister, der 

er for suppleringsopgaven. Vurderingen vil 

ske i sammenhæng med 

replanlægningsopgaven.  

Indtil videre vurderes suppleringsopgaven at 

kunne løses indenfor tidsfristerne. 20/10-14: 

Kombit har konstateret at kMD ikke har 

allokeret tilstrækkelige ressourcer til 

opgaven. efter anbefaling fra taskforcen og 

kommunerne og KL tilbydes kommunerne 

en tredjeparts løsnnig i stedet.  Evt afledte 

konsekvenser for suppleringsopgaven 

drøftes ifm replanlægnignen .

lukket



14.01.2014 Kommende ny vejreference 113 Der arbejdes på definition af en 

referencemodel for vejdata som potentielt 

vil erstatte relationer mellem adresser og 

FOT-objekter. Når dette arbejde er afsluttet 

vil det givet medfører ændringer i forhold til 

løsningsarkitekturen.

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 27/1-14: Issuet er opstået ifm review af 

løsningsarkitekturen for adresserregisteret. 

Afventer resultatet af arbejdet hos GST. 2/5: 

MBBL har igangsat en analyse af 

løsningsscenarier og konsekvenser for DAR. 

Forventes afsluttet 1. juli mhp forelæggelse 

for styregruppen efter sommerferien. 

Opfølgning august. 20/10-14: Afklares ifm 

arbejdspakke nr. 11.3 i den nye 

implementeringsplan.  

lukket

14.01.2014 Håndtering af Grønlandske adresser 112 Grønland har meddelt at de ønsker at være 

med i det danske adressereg. 

Problemstillingen skal analyseres og der skal 

ske en konsekvensvurdering. Analysen vil 

påvirke det nuværende produkt 1.4.

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 01-03-2014 27/1-14: Analysen forventes igangsat i 

februar. Styregruppen orienteret om emnet 

6. februar. 18/3-14: analysen er igangsat. 

16/6-14: Resultat forventes primo juli. 

Opfølgning august. 20/10-14: Afklares ifm 

arbejdspakke nr. 11.2 i den nye 

implementeringsplan. 

lukket

14.01.2014 Samspil med FOT 111 Det skal afklares hvorvidt registrering af veje 

kan ske i FOT på et tidligt tidspunkt og 

hvorledes samspillet i øvrigt skal være.

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 01-03-2014 18/3-14: FOT har fremsendt specifikation på 

vejnavnelinier, der kan pushes til FOT 2007 

som foreløbig vejmidter. Specifikationen vil 

kunne anvendes for en videre kravspec. i 

projekt GD2.c. Bilag om specifikationen 

udsendt til projektforum 24/3. Der afholdes 

møde ml GST og MBBL om den videre proces 

1/4-2014. 2/5-14: afventer resultatat af 

analyse vedr. vejreferencen. opfølgning 

medio august. lukket jf. issue 112.

lukket



14.01.2014 Ekstra sikkerhed mod fejlindberetninger til 

DAGIsys

108 For visse DAGI tema foregår indberetningen 

ved at kommunene uploader det færdige 

tema til DAGIsys. Da eventuelle fejl heri, vil 

have mange konsekvenser for 

adresseregisteret, CPR og dermed de enkelte 

borgere (eks. Sundhedskort, valg mm.) skal 

det sikres, at kommunen aktivt skal 

godkende at resultatet af uploadet er som 

forventet.

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 14/1-14: Som resultat af mødet i forhold til 

issue nr. 62 blev dette nye issue 

identificeret. Til behandling i PF den 30. 

januar 2014. 7/2-14: GST udarbejder mulige 

løsningsforslag som indeholder 

konsekvenser for tidsplan og økonomi. MBBL 

bidrager gerne hertil. Sagen drøftes herefter 

med DAGI-styregruppen i GST. Efterfølgende 

fremsendes løsningsforslaget til MBBL, der 

sørger for den videre proces, bl.a. i forhold 

til en drøftelse med kommunerne. 1/4-14: 

GST har udarbejdet et notat for et teknisk 

løsningsforslag. MBBL afklarer om behovet 

for en sådan sikkerhed eksisterer hos 

kommunerne. I fald den skitserede 

løsningsmodel ønskes implementeret skal  

tidsplan og finansiering afklares. 16/6: 

Programledelsen beskriver problemstillingen 

i et notat som drøftes med kommunerne 

(opfølgning 15. august)  20/10-14: Afklares 

ifm arbejdspakke nr. X i den nye 

implementeringsplan. 

lukket

11.10.2013 Livscyklus på Adresseregisterets objektid"er 101 det skal beskrives, hvordan adresseregisteret 

skal håndtere hændelser på objekterne: 

navngiven vej, adgangspunkt og adresse. 

Herunder hvilke forretningshændelser der 

udløser oprettelse af eller nedlæggelse af et 

objekt og dets id.

grunddata@mbbl.dk programledelsen 18-06-2014 18/3-14: retninglinier for livscyklus for DAR's 

informationsobjekter beskrives som en del af 

registreringsvejledningen til Adresseklient 

1.0. 16/6: Opfølgning ultimo juni ifm. 

færdiggørlse af vejledning i 

adressebekendtgørelsen. 20/10-14: Afklares 

ifm arbejdspakke nr. 11.1 i den nye 

implementeringsplan. 

lukket



30.01.2013 CPR afhængighed GD7 mv. 2 CPR har afhængigheder til 

datamodelleringsprojektet og 

datafordeleren

grunddata@mbbl.dk CPR 16/8-2013: Håndteres af CPR ifm GD5 og 

ændringer som følge af GD7s forsinkelse. 

afventer løsningsarkitektur for GD2.h

lukket

30.01.2014 Ajourføring af supplerende bynavne 114 ajourføringsmønsteret for suppl bynanvne i 

DAR og DAGI er ikke afklaret herunder 

funktionalitet i den service og snitflade som 

DAGI udstiller. 

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 18-06-2014 31/1-14: programledelsen tilrettelægger en 

proces mhp at afklare løsningen og 

konsekvenser.  7/2-14: På møde iden 5/2 ml. 

GST og Programledelsen blev ”Mønster B” (i 

notat om suppl bynavne v.) kort drøftet som 

en mulighed for en større ajourføring af 

supplerende bynavne. GST foreslog, at dette 

mønster kunne understøttes af 

adresseklienten, som således skulle 

understøtte upload af hele eller dele af et 

bynavnetema. MBBL overvejer dette forslag. 

16/06-14: Programledelsen drøfter emnet 

med projektledelsen for GD2.c (DAR) mhp. 

at aftale en proces for afklaring sammen 

med kommunerne (opfølgning 15. august). 

20/10-14:  afklaringen foretages direkte 

mellem DAR og DAGI, som et led i den 

kommende revision af  DARs 

løsningsarkitektur. 

Lukkes



30.01.2013 Evt. afhængighed til GD6 1 Det skal afklares om GD2 har afhængigheder 

til GD6, Virksomhedsdata

grunddata@mbbl.dk Sekr. 18/2: Beslutning på GD6 SGmøde den 31/1-

14: ”Mht. geografisk position som alternativ 

til p-enhedsadresser blev det aftalt, at der 

indkaldes til møde mellem MBBL, DST og 

ERST, hvor der ses nærmere på, hvilke typer 

virksomheder der skal kunne registrere 

geografisk position, som alternativ til p-

enhed. ERST indkalder til møde om det.” 

2/5: der er etableret et projekt, som skal 

formulere en løsning ift ansvar, regler, 

processer og teknik. ERST beskriver 

indholdet i et notat, som forventes 

fremsendt til programledelsen medio maj. 

16/6: ERST igsangsætter den 

forretningsmæssige afklaring af sagen. Det 

forventes at en løsning  ikke vil have 

afhængigheder til adresseprogrammet.

Lukket 

27.03.2014 CPRvej data for kommunale distrikter 117 Det skal grundlæggende besluttes, hvor de 

kommunale distrikter fremover skal 

vedligeholdes. De kommunale distrikter, der 

ikke mere skal vedligeholdes i CPR, skal 

formentlig udstilles til nuværende brugere

Projektforum Rune, Tine, Jeanne 1. juni 1/4-14:. GST og KL har en opgave med at 

beskrive løsningen, som kvalitetssikres af 

programmet/CPR. GST og KL har udarbejdet 

et løsningsnotat, som  CPR har godkendt. 

Notatet udsendes til PF 7/5 og præsenteres 

på PF mødet den 9. maj. Løsning godkendt af 

styregruppen 15. maj.

Lukket



18.03.2014 Ny tidsplan for adresseklient 1 116 Projekt GD2.c har meddelt følgende: 

”Kombit og MBBL lancerer som planlagt den 

nye adresseklient i en betaversion 5. maj 

2014. Arbejdet har visse udfordringer og der 

vil blive en forsinkelse på enkelte 

funktionaliteter. Derfor vil Kombit og MBBL i 

samarbejde med KMD udarbejde en 

opdateret plan for udrulning af 

adresseklienten inden d. 23/3-14.

grunddata@mbbl.dk Karen 15-05-2014 GD2.c udarbejder en opdateret plan, som 

kommunikeres til kommunerne og som er 

koordineret med GD2.f (suppl. adresser). 

1/4: Der er afholdt møde med kommunerne 

og KL 27. marts om en revideret plan for 

indhold og lancering af adresseklienten.  7/5-

14:  Planen er formidlet til taskforce, KL og 

den kommunale brugergruppe. 16/6: Planen 

udmeldt til kommunale kontaktpersoner 

maj/juni. 

Lukket

13.02.2013 CVF og FOT uoverenstemmelser 13 Være opmærksom på at der er uoverensstemmelse mellem 

vejdaministratuive systsemer (fx Vejman og CVF) og FOT (K2, 

K4)

grunddata@mbbl.dk KL 19/8-13: indgår i beslutningsgrundlag for den kommende 

vejreferencemodel. CVF er udenfor programmets scope. 

Lukkes.

Lukket (Fremgår som en del af beslutningsloggen 

ID nr. 7)

06.02.2013 00:00 N5 adresser ift. DST og ATs indberetingsløsninger 10 Analyser og afklar om DST"s og Arbejdstilsynets 

indberetningsløsninger til CVR skal tilpasses kravet om N5-

adresser. Kan samtænkes med tilsvarende problemstillinger 

hos SKAT

grunddata@mbbl.dk ERST møde ml ERST, DST, SKAT og programledelsen planlægges. 

Møde afholdt d. 18/3 2013. DST indberetningsløsninger 

tilpasses kravet om N5-adresser. AT anvender ERST 

selvbetjeningsløsninger. Se tillige issue# 61.

Lukket (Fremgår som en del af beslutningsloggen 

ID nr. 30)

30.01.2013 00:00 Håndtering af bygningsnavn 33 Den fremtidige håndtering af bygningsnavn (gårdnavn, 

lokalitet) skal analyseres og afklares, herunder om 

bygningsnavn fortsat skal indgå i adressen og eller håndteres 

som et stednavn. Afklaringen bør ske på programniveau i et 

produkt "placering af bygning

grunddata@mbbl.dk MBBL produkt er beskrevet 25/2 (se endvidere issue nr. 19, der 

omhandler samme problematik)

Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 9, 32 

og 54)

10.03.2013 00:00 registrering af gårdnavne 19 Overveje om gårdnavne skal registeres i BBR eller som 

stednavn (K1)

grunddata@mbbl.dk MBBL Medtaget som produkt i implementeringsplanen og lukkes. 

(se endvidere issue nr. 33, der omhandler samme 

problematik)

Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 9, 32 

og 54)

31.01.2013 00:00 Adresse havvindmøller 42 Det skal afklares om vindmøller til havs skal have adresse grunddata@mbbl.dk MBBL Det skal de ikke Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 89 )

06.02.2013 00:00 Fejlmeldeklient 22 Overvej om Fejlmeldeklient/dialogklient skal være fælles 

også i dialog med Datafordeleren. GST har allerede lanceret 

en indberetningsportal (FIP), som de mener kan anvendes. 

Spørgsmålet kan evt. drøftes med Datafordeleren

grunddata@mbbl.dk MBBL/GST GST finder en dato, spørgsmål til datafordeleren på mødet 19. 

feb. Mødet har været afholdt og sagen lukkes.

Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 88)

04.02.2013 00:00 Personer ikke på adresse 6 Det skal analyseres og afklares hvordan personer som ikke 

kan registreres med en bopæl eller ophold på en dansk 

adresse, skal registreres i CPR.

grunddata@mbbl.dk CPR ligger uden for programmet og lukkes Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 86) 



31.01.2013 00:00 Stormodtagerpostnumre 9 Post Danmark bør udstille stormodtagerpostnumre grunddata@mbbl.dk MBBL Status 17/10-2013. Løsning godkendt i PF 23/10-13 Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 77)

05.04.2013 15:30 GD2 adresseprogrammet og dataudvekling mellem ERST, 

SKAT, DST og AT

105 Der skal findes en løsning på det problem at den nuværende 

udvekslingsprotokol P2 ikke understøtter de autoritative 

adresser, som er på ”N5-form”. Der er principielt tre 

løsningsmodeller. ERST tager intitiativ til et teknisk 

arbejdsmøde mellem ERST, Skat og DSt, hvor et eller flere 

løsningsscenarier kan besluttes. Programledelsen holdes 

orienteret. Mødet holdes primo/medio april.

grunddata@mbbl.dk ERST 30-04-2013 Der er arragneret "tekniker" møde mellem SKAT og ERST i 

uge 14, hvorefter det tages op på ledelsesniveau. Møde 

afholdt d. 4/4 2013. Løsning:P2 protokol anvendes 

uforandret. ERST, SKAT og DST validerer adresser på N5-form, 

før udveksling af data. Arbejdspakker: 43.1-43.3, 61.1-61.2, 

71.1-71.3. (14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to 

issues med nr. 61)

Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 30)

06.02.2013 00:00 Kommunikationsstrategi(er) 11 Afgør om kommunikationsstrategi for GD2 - skal være en 

samlet eller tre seperate for adresser, stednavne og adm 

enheder

grunddata@mbbl.dk Sekr. programledelsen udarbejder plan Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 25)

13.02.2013 00:00 Sammenhæng ml. postnr og adresse 62 Der bør være sammenhæng mellem postnumer og 

kommunetilhørsforhold, da alarmcentralen har ikke 

lokalkendskab (112 kan godt svare i København, når opkaldet 

er fra Esbjerg!) (K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL ligger uden for programmet at ændre Lukket (Fremgår af beslutningslog ID nr. 90)

12.03.2013 09:06 Dansk adresseforum og fælles håndtering af interessenter 104 Det skal ifm. kommunikationsplanen afklares, om der skal 

etableres et dansk adresseforum, og om der skal ske en 

fælles håndtering af interessenter på sigt. Beslutning er 

medtaget i issuelog

grunddata@mbbl.dk Projektforum 19/08-13: se beslutningslog nr. 25.

(14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to issues 

med nr. 60)

Lukket 

26.11.2013 Afklaring af kommunegrænse på land: uoverensstemmelse 

ml. FOT kommunegrænse og matrikulære kommunegrænse

103a I forbindelse med påbegyndelsen af grunddataforbedringerne 

har udsendelsen af de autogenererede afstemningsområder 

udløst en afledt problematik. Kommunerne er blevet 

opmærksomme på at kommunegrænsen i DAGI er den 

topografiske FOT-kommunegrænse, og at denne ikke er 

magen til den matrikulære kommunegrænse. Dette gør dem i 

tvivl om hvilken kommunegrænse der er ”den rigtige” i 

forhold til deres forvaltning på forskellige områder. Der er 

behov for afklaring og klare retningslinier for dette.

rulkr@gst.dk GST 1/4-14: Det er centralt for benyttelsen af 

kommunegrænsen i DAGI at 

”nålestiksprincippet” i forhold til adresser 

fungerer. 2/5-14: GST har gennemgået 

uoverensstemmelserne mellem den 

topografiske og matrikulære 

kommunegrænse i forhold til adresser (73 i 

alt), og rettet til hvor det er muligt indenfor 

rammerne af specifikationen for den 

topografiske kommunegrænse. De 

resterende uoverensstemmelser publiceres 

på DanmarksAdresser. Issuet kan hermed 

lukkes

Lukket

28.03.2014 Post Danmarks høringssvar til adressebekendtgørelsen 118 I sit høringssvar gør Post Danmark opmærksom på at 

bestemmelserne postlovens postbefordringspligt er udformet 

således, at fastsættelse af supplerende adresser vil kunne 

udvide befordringspligten – især for universiteter, sygehuse 

og lignende større institutioner med mange underliggende 

funktioner. Bekendtgørelse vil derfor give Post Danmark 

betydelige ekstraomkostninger

Programledelsen  Adresseregler 25-04-2014 Under afklaring i samarbejde med Trafikstyrelsen.  2/5: 

Der er afholdt møde mellem MBBL og 

Trafikstyrelsen den 11. april, hvor sagen blev 

afklaret, og forskellige initiativer blev aftalt.  

Lukket

30.01.2014 Ændring af datavaskplan 115 Planen for datavask skal ændres under hensyntagen til 

ressourcesituationen i delprogrammet og de første måneders 

erfaringer. 

grunddata@mbbl.dk MBBL & GST 41690 31/1-14: GST og MBBL aftaler rammerne for en ny plan og 

planen. Ny plan er udsendt til kommunerne 17/2-14 og 

publiceret på programhjemmesiden og Danmarksadresser. 

Lukket



14.01.2014 Indmeld postnummerændring 110 Adressefastsættelse kan medføre at det skal vurderes 

hvorvidt postnummerinddelingen skal ændres.

Hvem håndterer dette? Ikke DAGISYS som oprindeligt 

antaget.

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 31-12-2013 14/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen 

for adresserregisteret. (Fremgår af beslutningslog ID nr. 92)

Lukket

14.01.2014 Udstilling af hændelser på supplerende bynavn og 

gadepostnumre

109 Det skal afklares hvorvidt det er DAGISYS eller 

Adresseregisteret, der udstiller hændelser på Supplerende 

bynavn og Gadepostnumre

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 31-12-2013 14/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen 

for adresserregisteret. (Fremgår af beslutningslog ID nr. 91)

Lukket

28.06.2013 09:31 Kommunernes opdatering af supplerende bynavn i DAGI 106 Det skal via møde mellem MBBL, GST og KL afklares, hvilke 

værktøjer kommunerne skal kunne benytte sig af ved 

ajourføring af DAGIs temaer herunder supplerende bynavne

grunddata@mbbl.dk GST / MBBL 01-10-2013 19/08-13: Løsning er i proces. 17/10-13: løsningsbeskrivelse 

fortsat i proces. 22/11. Der afholdes møde den 27. november 

mhp en afklaring. 14/1-14: Issue nr. ændret idet der er 

observeret to issues med nr. 62). Løsningsforslag forelægges 

til beslutning på PFmødet 30. januar. 11/2: GST beskriver 

løsning ift. issue 108 og MBBL afklarer behov for løsning vedr. 

mønster B. Opfølgning april.  Issuet er noteret dobbelt og 

issue nr 106 lukkes, og der henvises til issue nr. 114.

Lukket

22.11.2013 11:23 GD2’s behov for myndighedsregister 102 Der er identificeret et behov i programmet for 

vedligeholdelse af myndighedskoder. Programledelsen rejser 

sagen overfor Grunddatabestyrelsen

grunddata@mbbl.dk Sekr. 41639 18/2: notat om myndighesfortegnelse version 1.0 sendt til 

Grunddatabestyrelsen den 14/2-14. Notatet forventes 

behandlet på næste grunddatabestyrelsesmøde i april 2014

lukket

11.10.2013 13:56 håndtering af navnedelen af supplerende bynavne og 

postnumre

100 Det skal afklares, hvor det autoritative navn for supplerende 

bynavn og postnummer lagres og ajourføres på en sådan 

måde, at adresseregisteret altid har adgang til selve navnet.

grunddata@mbbl.dk Programledelsen 01-11-2013 11/10-13: løsningsforslag er at autoritative navn lagres og 

ajourføres i DAGI og at adresseregisteret lytter på hændelser. 

Adresseregisterets løsningsarkitektur konsekvensrettes. Se 

beslutningsloggen #65. 31/1-14: GST indsender tekstforslag 

til note i notat vedr. regler for suppl. bynavne vv0.5a . 11/2-

14. De fremsendte bemærkninger fra GST er 

indarbejdet i notatet i version  og punktet 

kan herefter afsluttes. 

Lukket

11.10.2013 13:52 Adresser udenfor kystlinie 99 For DAGItemaer som er afgrænset via kystlinien vil 

nålestiksmetoden ikke kunne anvendes. Afklaring er 

nødvendig for så vidt angår kommuner, sogn, 

afstemningsområder og supplerende bynavne

thj@mbbl.dk GST 01-12-2013 17/10-13. issue overføres til GD2.a mhp at finde en løsning 

som sikrer nålestiksfasthed.

Lukket

16.09.2013 11:13 Grunddataregistres opdateringsklienter 98 thj@mbbl.dk Projektforum 25-09-2011 se beslutningslog nr. 74 Lukket

19.08.2013 10:14 Dannelse af CPRvejdistrikter 97 Ifm udarbejdelsen af løsningsarkitektur hos CPR skal det 

afklares, om løsningen skal være sådan, at der løbende 

dannes husnummerintervaller af DAGI+adresser+navngivne 

veje. Og om den skal være hændelsesbaseret eller total 

generering af nye datasat med husnummerintervaller fx en 

gang i døgnet.

mwink@gst.dk CPR behandles forud el. på projektforummødet 22/8-13. 17/10-

13: løsnng vedr. dannelse af CPR vejdistrikter indgår i GD2.h 

og medtages i PID og løsningsarkitektur hos CPR.

Lukket

13.02.2013 00:00 Visning af antal adressesager i BBR 96 Problem at det nuværende BBR kun kan søge 100 gamle 

adressesager frem af gangen (K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Synlighed af bygningsnavne 95 Overveje om der skal lovgives om synlighed af bygningsnavne 

(K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Hændelser og FOT 94 Hændelser aftales med FOT (K2) grunddata@mbbl.dk sekr. indgår allerede i programmet Lukket

13.02.2013 00:00 Info om adressen i adresseregister 93 Overveje en funktionalitet (fx en standard tekstskabelon) i 

adresseregistret, som kan hjælpe adressemyndigheden i 

høringsprocessen omkring adresser og vejnavne (K3).

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Politiet og stednavne 92 Overveje hjælp fra politiet til at opdatere og supplere 

bestanden af stednavne (K3)

grunddata@mbbl.dk GST overgivet til Stednanvne 27/2-2013 Lukket

13.02.2013 00:00 LSA i FOT 91 Programmet bør understøtte LSA (løbende sagorientering 

ajourføring) i forbindelse med ajourføring af FOT (K3)

grunddata@mbbl.dk Sekr. indgår allerede i programmet Lukket



13.02.2013 00:00 Adressepunkt og officiel adresse 90 Overveje lovgivning som siger at en adresse ikke kan 

godkendes før der er tilknyttet adressepunkt (K3)

grunddata@mbbl.dk Sekr. indgår allerede i programmet Lukket

13.02.2013 00:00 BBR-kort GIS og bygningsgeokodning 89 Overveje funktionalitet som koordinerer Adresseregisterets 

kort-funktionalitet med BBR's funktioner for 

bygningsgeokodning (K3)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 El-selskabers uofficielle adresser 88 Analysere om det er muligt at samarbejde 

medforsyningsselskaberne om at anvender deres uofficielle 

adresser f.eks. i haveforeninger ifm. supplerende adresser. 

(K3)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 CPR åbning af husnummerintervaller 87 CPR skal åbene op for husnummerintervaller så kommunerne 

ikke bliver stoppet ved datavask. (K3)

grunddata@mbbl.dk sekr. indgår allerede i programmet Lukket

13.02.2013 00:00 Kortvisning af adresser i brug 86 Overveje funktion i adresseregisteret som viser hvilke 

husnumre på en vej, der er i brug og hvilke der er "frie". (K3)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Anmeldelsesordning for vejnavne 85 Overveje om der skal være en "anmeldesesordning" for 

vejnavne, mhp. at undgå at vejnavne med ukorrekt 

stavemåde tages i brug, for efterfølgende at skulle rettes.

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Husnummer m/uden bogstav 84 Overveje lovgivning vedr. husnummer med/uden bogstav 

(K1)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Markering af ulovlig bygning i BBR 83 Overveje felt/notatfelt i BBR, hvor man kan markere at 

bygning eller anvendelsen af bygning mm. er ulovligt (K1)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Vejadresseringsnavn - acadre 82 Overveje hvordan man undgår it-systemer ruger det korte 

vejnavn (vejadresseringsnavn), i stedet for det fulde vejnavn. 

(F.eks. journaiseringssystemer som Arcadre) (K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adressetjenester 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Ens stavemåde i vejskilt og system 81 Overveje lovgivning som specifikt siger at det skiltede og det 

registrerede vejnavn skal være stavet ens (K1)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Adressepunkter på etager 80 Overveje at hvis der skal sættes adressepunkter på etager kan 

det gøres med en kode? (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Kommunens godkendelse af adresseindberetning 79 Kommunen skal altid have mulighed for at godkende eller 

afvise borgerens adresseindberetning i selvbetjeningsløsning 

(K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Masseupload i adresseregister 78 Medtænkte funktionalitet hvor man kan masseuploade i 

adresseregister (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Pulicering af mock-up nu 77 Overveje at lancere en adresseregisterløsning svarende til det 

som mock-up'en illustrerer, - for at opnå forbedringerne før 

de supplerende adresser skal fastsættes (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Addressering af bygningsløse ejendomme 76 grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Flere adresser på et CVRnr 75 grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Adresser i Byggelovgivningen 74 Overveje om der i byggelovgivning skal indgå regler om som 

kan understøtte fastsættelse af adresser (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Adresser til husbåde 73 Overveje adresseproblematik ift. Husbåde, kajpladser o.l. (K4) grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Adressedannelse i "digital byggesag" 72 Analysere og overveje hvordan adressedannelsen kan 

integreres i "min digitale byggesag" el. Byg & Miljø-systemet 

(K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Hvad tildeles adresser? 71 grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Afgrænsning af erhvervsadresser 70 Overveje en afgrænsning (/omfang) af erhvervsadresser - skal 

eks. Campingpladser og stier indgå? (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Erhvervsadressedataansvarlig 69 Overveje de særlige udfordringer mht. at ajourføre 

erhvervsadresser - (f.eks. kunne det være butikscenteret selv 

da butikker/lejemål er foranderlige). (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 GIS og adresse+adressepunkt 68 Indtænke at adresser og adressepunkt skal kunne bruges 

direkte i GIS (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adressetjenester 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Brugervenlighed ift. Registerudformning 67 Brugervenlighed ift. Udformningen af adresseregisteret 

(indretning skal tage højde for de nye arbejdsgange) (K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket



13.02.2013 00:00 specificering af tekniske anlæg 66 Overveje lovgivning om og hvornår der skal fastsættes 

adresse til tekniske anlæg (K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Vedligeholdelse af stednavne 65 Overveje hvem der vedligeholder stednavne (Kommunerne 

ønsker ikke at det er dem) (K2)

grunddata@mbbl.dk GST overgivet til stednavne (JER) 27/2-2013 Lukket

13.02.2013 00:00 Suppl. Bynavne i DAGI 64 Supplerende bynavne skal ind i DAGI (K2) grunddata@mbbl.dk del af programmet allerede Lukket

13.02.2013 00:00 Haveforeninger og matriklen 63 Overveje husnummerering i haveforeninger bør tage 

udgangspunkt i parcelnumrene (K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Adresse og rettigheder/lovliggørelse 61 Tydeliggøre at en adresse ikke i sig selv giver nye rettigheder 

eller lovliggørelse af ikke-lovlige forhold (K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 2 indgange v. blandet bolig&erhverv 60 Medtænke at blandet bolig og erhverv ofte har 2 indgange 

(K2) f.eks. ved butik i stueetagen og opgang ved siden af

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Indgang til BBR via kort 59 Adresseregisteret bør ancvvende et kort som indgang (K2) grunddata@mbbl.dk MBBL indgår allerede Lukket

13.02.2013 00:00 Mock-up med adresseforhold 58 Adressergister skal give mulighed for at man kan se om 

adressen bruges til bolig og/eller erhverv (K2, K3, K4) / 

Overveje om brugen af adressen skal indgå i selve 

registeringen af adressen? (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Mock-up med kontrol af vejnavne 57 grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

06.02.2013 00:00 Behov for N5adresser hos virksomheder i SKAT 56 Analyser og afklar behovet for N5 adresser hos virksomheder 

der kun er hos SKAT og om der skal tages højde for dette i 

datavasken.

grunddata@mbbl.dk Sekr. indgår i målarkitektur Lukket

06.02.2013 00:00 Matrikulære hændelser 55 Systemoverblikket mangler FOT og Matriklen. BBRog DAGI 

skal kunne lytte på matrikulære hændelser.

grunddata@mbbl.dk Sekr. indgår i målarkitektur Lukket

06.02.2013 00:00 Interimløsning CPRs vejeregister 54 Findes produkt: Interimløsning for dannelse af CPRs-

vejregister pba Adresseregisteret

grunddata@mbbl.dk Sekr. indgår i implementeringsplan Lukket

06.02.2013 00:00 Systemoverblik 53 Systemoverblik (to-be) skal kunne vise adresse 

sammenhænge mellem adresseregisteret og CPR /CVR.

grunddata@mbbl.dk Sekr. indgår i målarkitektur Lukket

31.01.2013 00:00 Krav til adresseklient 52 Analyser og overvej kompleksiteten af Adresseklienten ift 

bekendtgørelse og regler

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

31.01.2013 00:00 Fornyelse af opslagstavle 51 Forbedret opslagstavle: 112 tilkendegiver at de ikke kun har 

behov for nye vejnavne, men også har behov for information 

om nye adresser samt slettede adresser/vejnavne

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adressetjenester 8/3 Lukket

31.01.2013 00:00 Forkert adresseskiltning 50 Det bør overvejes om kommunen skal have flere 

sanktionsmuligheder overfor en ejer eller bruger, der skilter 

med en anden adresse eller vejnavn, end det der er fastsat.

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

13.02.2013 00:00 Krav om brug af grunddata 49 Det bør overvejes, at snakke med 112 sekretariatet om, at de 

skal kunne bruge de autoritative adresser i deres system (K1)

grunddata@mbbl.dk overgivet til Adressetjenester 8/3 Lukket

31.01.2013 00:00 Krav om brug af grunddata 48 Det bør overvejes hvordan man sikrer at ambulancer, politi 

mm. faktisk anvender navigationssystemer (GPS mv.) med 

opdaterede og korrekte grunddata (K1, K2)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

31.01.2013 00:00 Strandnumre og kantpæle 47 Strandnumre og kilometer kantpæle bør indgå i 

stednavnesystemet e.l.

grunddata@mbbl.dk GST er overgivet til Stednanve (JER) 27/2-2013 Lukket

31.01.2013 00:00 Adresser til haveforeninger 46 Fastsættelse af adresser til haveforeninger har virkelig haft 

en effekt (Citat: 112-sekretariatet og Folia)

grunddata@mbbl.dk MBBL Lukket

31.01.2013 00:00 På tværs af kommunegrænser 45 Det nye adresseregister bør ikke have begrænsninger der 

hindrer kommuner i at "se" hinandens vejnavne og adresser - 

og anvende nabokommunens navngivne veje til adressering

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adresseregister 8/3 Lukket

31.01.2013 00:00 Vejnavneforkortelse af "Sankt" 44 Det skal afklares om "Sct." kan anvendes som gyldig 

forkortelse for Sankt?, eller om "Skt." er enste gyldige 

forkortelse

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

31.01.2013 00:00 Husnummer m/u bogstav 43 Det skal afklares om brugen af et bogstav i husnummeret skal 

være konsekvent, dvs. således at det "rene husmummer" 

(uden bogstav) også skal ændres til husmunner med bogstav 

(dvs. "1 og 1A" vs. "1A og 1B") 112 og Folia anbefaler en 

sådan stramning af regl

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket



31.01.2013 00:00 Altid etagebetegnelse 41 Det bør overvejes at ændre reglerne, således at en adresse 

med dørbetegnelse som ligger i en bygning med kun en 

etage, ikke behøver en etageangivelse (dvs. "Åvej 12, th" vs. 

"Åvej 12, 1. th") (ikke alle anbefaler dette)

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til adresselov 8/3 Lukket

04.02.2013 00:00 GST bypolygoner 40 GST's nuværende bypolygoner i SNSOR indgår pt. ikke i 

planerne for nye temaer for DAGI. Det tilknyttede bynavn 

indgår dog i stednavne.

grunddata@mbbl.dk GST Er overgivet til DAGI og stednavne 27/2 Lukket

04.02.2013 00:00 Gadepostnumre 39 Det skal analyseres og afklares hvordan de særlige 

gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal 

håndteres, herunder om de skal etableres som geografisk 

tema i DAGI og hvordan de skal indgå i adresseregisteret.

grunddata@mbbl.dk MBBL produkt er beskrevet 25/2 Lukket

04.02.2013 00:00 Begrebet Indgang 38 I begrebsmodellen for adresser skal begrebet "adgangspunkt" 

og dettes relation til navngiven vej overvejes og defineres.

grunddata@mbbl.dk MBBL indgår i begrebsmodel 25/2 Lukket

04.02.2013 00:00 Særlige postadresser 37 Det skal analyseres og afklares hvordan særlige postadresser 

som postbokse og stormodtagerpostnumre med eget 

postnummer skal håndteres. Tilføj et produkt "analyse af 

særlige postadresser".

grunddata@mbbl.dk MBBL produkt er beskrevet 25/2 Lukket

30.01.2013 00:00 Adressevask mod DAGI 36 Produktet "#N Adressevask" hos GST, skal hedde "DAGI-

Adressevask" og være et produkt hos GST

grunddata@mbbl.dk GST produkt er beskrevet 25/2 Lukket

30.01.2013 00:00 Post danmark bidrag 35 En evt. anvendelse af Post Danmarks adressedata skal indgå i 

strategien for GD2 datavask

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Suppl. Adresser 8/3 Lukket

30.01.2013 00:00 Integration DAGI-Adr-CPR 34 Der skal fastlægges en løsningsarkitektur for integrationen 

mellem DAGI, Adresseregister og CPR. Afklaringen bør ske på 

programniveau i et produkt "Løsningsarkitektur DAGI, Adr, 

CPR"

grunddata@mbbl.dk produkt er beskrevet 25/2 Lukket

30.01.2013 00:00 Udstilling af FOT vejmidte 32 Der mangler et produkt for den FOT-service, der skal udstille 

vejmidterne for adresseregisteret. Nyt produkt "Service FOT 

vejmidte"

grunddata@mbbl.dk GST produkt er beskrevet 25/2 Lukket

30.01.2013 00:00 Historiske adressedata 31 Det skal analyseres og afklares hvordan CPR's (samt CVR's og 

SKAT's) historiske data skal håndteres i forhold til den nye 

datamodel, herunder etablering af en adresse-UUID på 

historiske adresser samt datavask. Afklaringen bør ske på 

programniveau i et pro

grunddata@mbbl.dk MBBL produkt er beskrevet 25/2 Lukket

30.01.2013 00:00 Udstilling af FOT data 30 Der skal udformes en principiel strategi for brug af FOT i GD2, 

fx i form af et produkt på programniveau, "Afklaring af 

udstilling af FOT-data".

grunddata@mbbl.dk GST 7/2-13: GST udformer produktbeskrivelse som medtager 

identificerede, nye aspekter . Produktet er bes

Lukket

30.01.2013 00:00 Navigationssystemers behov 29 Det skal fastlægges hvilke krav fra navigationsløsninger (fx i 

GPS og smartphones), der skal indgå i kravsspec. af AWS 4

grunddata@mbbl.dk MBBL overgivet til Adressetjenester 8/3 Lukket

30.01.2013 00:00 CPR Vej data for Grønland 28 Der skal etableres en særlig løsning som sikrer CPR-

folkeregisteringen på Grønland, når CPR's vejregister 

nedlægges. Løsningen bør analyseres og skitseres på 

programniveau i form af et produkt "CPR-løsning for 

Grønland"

grunddata@mbbl.dk Sekr. indgår som produkt i implementeringsplan (beskrevet 25/2. ) Lukket

30.01.2013 00:00 Indenlandske adresser 27 Det skal præciseres at vi taler om indenlandske adresser 

generelt i GD2

grunddata@mbbl.dk Sekr. iagtages i forhold til programdokummenter Lukket

30.01.2013 00:00 Datavask strategi 26 Datavask bør analyseres og planlægges på programniveau, fx 

i form af et produkt på programniveau, "strategi for datavask" 

mm.

grunddata@mbbl.dk MBBL Produkt er beskrevet 25/2 Lukket

30.01.2013 00:00 Matrikelhændelser til DAGI 25 GST har identificeret en afhængighed til GD1 idet man er 

afhængig af hændelser fra matriklen vedr. skelændringer 

som påvirker en DAGI-grænse. Afhængigheden skal 

håndteres.

grunddata@mbbl.dk GST Overført til DAGI Lukket

13.02.2013 00:00 Hus på lejet grund/ejerlejlighed 24 Overveje de særlige adresseproblemer der findes vedr. 

bygninger på lejet grund og ejerlejligheder (K1)

grunddata@mbbl.dk MBBL 19/8-13: identisk med issue nr. 7 og lukkes. Lukket



13.02.2013 00:00 DST og arbejdstilsynet interessenter? 23 Afklare DST"s og Arbejdstilsynets rolle i GD2 - i forbindelse 

med erhvervsregistreringen

grunddata@mbbl.dk Sekr. 19/8-13: overleveret til GD2.i (CVR). Det er afklaret at DST er 

interessent, idet de registerer virksomhederne første gang.

Lukket

04.02.2013 00:00 Intervaladresser i CVR mv 21 Det skal analyseres og afklares om og hvordan fra-til adresser 

kan indgå i en valid virksomhedsadresseregistrering i CVR og 

SKAT

grunddata@mbbl.dk ERST behandlet på møde ml. MBBL og ERST torsdag 28/2. 

Intervaladresser bibeholdes i virksomhedsregistreringen. 

Beslutning beskrevet i beslutningslog ID: 13, 14, 15 og 16

Lukket

04.02.2013 00:00 Adressetyper i CVR mv 20 Det skal analyseres og afklares hvilke "typer" af adresser (fx 

besøgsadresse, beliggenhedsadresse, postadresse o.l.) der er 

behov for hos CVR og SKAT

grunddata@mbbl.dk ERST behandlet på møde ml. MBBL og ERST torsdag den 28/2. 

intervaladresser bibeholdes i virksomhedsregistreringen. 

Beslutning beskrevet i beslutninglog (nr. 13,14,15 og 16).

Lukket

10.03.2013 00:00 stednavne til ubebyggede arealer 18 Overveje at anvende stednavne som del i at håndtere 

ubebyggede arealer (K1)

grunddata@mbbl.dk MBBL 19/08-13: Er medtaget i taskforcens analyse og lukkes. Lukket

13.02.2013 00:00 Udstykning medtage adressedannelse 17 Udstykning skal medtage adressedannelse i processen grunddata@mbbl.dk MBBL Identisk med issue nr. 4 og lukkes. Lukket

13.02.2013 00:00 Forbedret digital flytteløsning 16 Nyt produkt som forbedrer den digitale flytteløsning grunddata@mbbl.dk KL 19/8-13: er medtaget som produkt i implementeringsplanen. 

lukkes.

Lukket

13.02.2013 00:00 Kommunale ress. til adresseområdet 15 Kommunerne har problemer med at få ressourcerne allokeret 

til adressemyndigheden - og det er nødvendigt for at kunne 

realisere adresseprogrammet (K1, K2, K3, K4)

grunddata@mbbl.dk KL 19/8-2013: overført til risikolog og følges der. Lukket

13.02.2013 00:00 officielle af skovvejnavne 14 Overveje om Naturstyrelsens uofficielle vejnavne i skove skal 

gøres officielle? (K4)

grunddata@mbbl.dk MBBL/GST 19/8-13: Afklaring heraf indgår i plan for datavask. Opfølgning 

januar 2014. Analyse er igangsat, opfølgning sker i marts 

måned. Lukket: Indgår som arbejdspakke 23.1 hos GST 

Lukket

13.02.2013 00:00 tilmelding til folkeregister 12 Overveje hvad man gør ved tilmelding til folkeregistret, hvis 

der ikke er en officiel adresse (K1). Overveje hvordan det 

håndteres når personer tilmelder sig en adresse, som er 

registret som erhverv. (K4)

grunddata@mbbl.dk CPR 19/8-13: Indgår i taskforcens analyse samt i afklaring af 

lovgivning om samspil ml. adr.reg og CPR. Opfølgning 1. 

januar 2014. 14/1-14: Afsluttes og overføres til adresselov

Lukket

30.01.2013 00:00 Fremadrettede krav om historik 5 Fremtidige krav til historik og livscyklus bør afklares og 

beskrives på grunddataprogram niveau

grunddata@mbbl.dk Sekr. 16/8-2013: GD2 forventer at projekterne efterlever 

anbefalinger i det kommende datamodelleringskoncept. 

Issues lukkes.

Lukket

30.01.2013 00:00 Matrikelprocesser til adresseregister 4 MBBL har identificeret en afhængighed til GD1, idet processer 

omkring adressedannelsen er afhængig af at 

matriklen/præmatriklen udstiller hændelser og data. 

Afhængigheden skal håndteres.

grunddata@mbbl.dk MBBL /GD1 18/2-14: KSK: Hændelser i GD1 er blevet beskrevet i det 

såkaldte UHA diagram. Matriklen udstiller alle statusskift for 

BFE, hvilket understøtter Adresseregistrets behov.

Lukket

30.01.2013 Evt. afhængighed til GD6 1 Det skal afklares om GD2 har afhængigheder til GD6, 

Virksomhedsdata

grunddata@mbbl.dk Sekr. 18/2: Beslutning på GD6 SGmøde den 31/1-14: ”Mht. 

geografisk position som alternativ til p-enhedsadresser blev 

det aftalt, at der indkaldes til møde mellem MBBL, DST og 

ERST, hvor der ses nærmere på, hvilke typer virksomheder 

der skal kunne registrere geografisk position, som alternativ 

til p-enhed. ERST indkalder til møde om det.” 2/5: der er 

etableret et projekt, som skal formulere en 

løsning ift ansvar, regler, processer og 

teknik. ERST beskriver indholdet i et notat, 

som forventes fremsendt til programledelsen 

medio maj. 16/6: ERST igsangsætter den 

forretningsmæssige afklaring af sagen. Det 

forventes at en løsning  ikke vil have 

afhængigheder til adresseprogrammet.

Lukket 

lukkede issues markret med grå


