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1

07-02-2013

Fremlæggelse af programstyringsdokument 

for styregruppen

Der er frist tirsdag den 12. februar for indput til programstyringsdokumentet, 

derefter udarbejdes den version der udsendes til styregruppen. Mindre 

bemærkninger der først kommer efterfølgende kan markeres med [], men 

bemærkninger skal så foreligge til styregruppemødet. (Primært ERST og evt. 

CPR) Alle 6. marts 2013

2

07-02-2013 FOT afklaring 

 GST udformer produktbeskrivelse for afklaring vedr. udstilling af FOT-data. 

Beskrivelse medtager identificerede, nye aspekter ifm. objeker som skal 

benyttes af stednavne og DAGI GST 12. februar

3 07-02-2013 Møde med GD7 - Datafordeleren Indbydelse udsendes og tilmelding koordineres af sekretariatet Sekr. 13. februar 

4
07-02-2013 IT arkitektur spørgsmål til datafordeleren

Fælles (GD1 og GD2) notat vedr. afklaring om datafordeleren udsendes til PF til 

orientering Sekr. 7. februar 7. februar 

5
07-02-2013 Forelæggelse for IT Projektrådet 

Sekretariatet udarbejder tidsplan for forelæggelse for IT projektrådet og 

leverer uddybning af nødvendigt materiale. Sekr. 6. marts 2013

6

27-02-2013 Håndtering af GD2s integration til FOT

Det indgår i grunddataprogrammet, at FOT's data udstilles gennem 

datafordeleren. GST foretager en teknisk afklaring vedr. stabile FOT 

identifikationer og rapporterer tilbage til projektforum i GD2. GST 3. april 2013

7
27-02-2013

Håndtering af principbeslutning om ny 

vejreference

MBBL og GST mødes mhp at afklare og beskrive roller og processer i ”as is” og 

”to be" ifm. FOT og vejnavne. ARSIM og MLI sætter mødet op. GST&MBBL 3. april 2013

8

27-02-2013 Håndtering af særlige vejnavne

MBBL og GST er enige om, at vejnavne i statsskovene bør indgå som en del af 

det officielle adressesystem. GST analyserer omfanget og evt. udfordringer.  

MBBL og GST er enige om at operationalisere opgaven for NST og 

kommunerne, evt. således at den kan indgå i øvrig datavvask ifm. GD2. GST og 

MBBL mødes med NST om problemstillingen. Mht. forsvarets arealer så 

overvejer GST situationen.
GST&MBBL 3. april 2013

9

27-02-2013 Håndtering af CPR's bygningsnavne 

MBBL analyserer problemet mhp. at finde en løsning. GST er ikke afvisende for 

at medtage bygningsnavnene som stednavne, hvis analysen peger på det og 

hvis de i øvrigt lever op til stednavnemodellen. 
MBBL 1. sept 2013

10

27-02-2013

Håndtering af særlige opgaver ifm. datavask 

og dataforbedringer

MBBL iværksætter udarbejdelsen af en datavaskstrategi. MBBL fremsender 

oplæg herom til GST, som medvirker med oplysninger. Delprogrammet skal 

være særlig opmærksom på at minimere ressourcetrækket til 

efterbehandlingsopgaver hos kommunerne og andre. 

MBBL 3. april 2013

11

27-02-2013

FIP anvendelsesmuligheder for adresser og 

vejnavne

GST er umiddelbart positivt indstillet, men må først undersøge muligheden og 

konsekvenserne grundigere. I regi af GD2 er aftalt en præsentation af FIP-

systemet. GST 3. april 2013

Der afholdes møde med teknisk forklaring af FIP 

20. marts i MBBL

12
27-02-2013

Sikring af samspil mellem DAGI og 

kommunale data om distrikter

GST fortsætter sin analyse af sagen sammen med KL. Hvis sagen ikke afklares, 

må det overvejes at føre den på risikologgen.  GST 3. april 2013

13 28-02-2013  Intervaladresser
Erhvervsstyrelsen mener ikke, at der, efter gennemførelsen af delprogrammet, 

skal anvendes interval-adresser i erhvervsregistreringen. Dette synspunkt 

lægges til grund for det videre arbejde i delprogrammet. Sekr. afventer godekendelse fra ERST 

14 28-02-2013  Intervaladresser

Ved opgradering af erhvervsregistrenes adresseoplysninger i forbindelse med 

delprogrammets gennemførelse, ønsker Erhvervsstyrelsen en automatik, der 

giver virksomheden den laveste adresse i et interval; ønsker en virksomhed en 

anden adresse; er det virksomhedens ansvar at ændre registreringen. Denne 

anbefaling medtages i delprogrammets implementeringsplan. Sekr. afventer godekendelse fra ERST 

15 28-02-2013  Intervaladresser

Erhvervsstyrelsen forudsætter at delprogrammet sætter kraftigt fokus på 

kommunikationsopgaven i forbindelse med ændringerne, for at undgå en 

væsentlig forøgelse af henvendelser til Erhvervsstyrelsens support/hotline. 

Denne opgave adresseres i delprogrammets kommunikationsplan. Sekr. afventer godekendelse fra ERST 

16 28-02-2013  Intervaladresser

Erhvervsstyrelsen forudsætter at delprogrammet sætter kraftigt fokus på 

kommunikationsopgaven i forbindelse med ændringerne, for at undgå en 

væsentlig forøgelse af henvendelser til Erhvervsstyrelsens support/hotline. 

Denne opgave adresseres i delprogrammets kommunikationsplan. Sekr. afventer godekendelse fra ERST 

17 28-02-2013  Intervaladresser

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at delprogrammet medtager etableringen af en 

service e.l. som gør det muligt for sagsbehandlere og supportbrugere (og 

virksomheder) at se hvilke autoritative adresser der findes i området. Denne 

anbefaling medtages i delprogrammets implementeringsplan. Sekr. afventer godekendelse fra ERST 


