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1 07-02-2013

Fremlæggelse af 

programstyringsdokument for 

styregruppen

Der er frist tirsdag den 12. februar for input 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)

PF* Alle 06-03-2013 06-03-2013 Afsluttet 

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.

PF GST 12-02-2013 19-02-2013 Afsluttet 

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

4 07-02-2013
IT arkitektur spørgsmål til 

datafordeleren

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

orientering 
PF Sekr. 07-02-2013 07-02-2013 Afsluttet

5 07-02-2013 Forelæggelse for IT Projektrådet 
Sekretariatet udarbejder tidsplan for forelæggelse for IT projektrådet og 

leverer uddybning af nødvendigt materiale.
PF Sekr. 06-03-2013 06-03-2013 Afsluttet

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. 

Møde ml. Sekr. 

& GST
GST 03-04-2013 04-04-2013

Afsluttet (indgår som 

arbejdspakke i 

implementeringsplanen)

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.

Møde ml. Sekr. 

& GST
GST&MBBL 03-04-2013 04-04-2013

Afsluttet: I overensstemmelse 

med beslutningen i SIGI 

afklares sagen af GST, VD og 

KL, dvs. udenfor GD2. 

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.

Møde ml. Sekr. 

& GST
GST&MBBL

august-okt 

2013

Afklaring af sagen under 

forberedelse mhp. evt. 

beslutning  i styregruppen i 

løbet af 3. kvartal 2013

9 27-02-2013 19 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. 

Møde ml. Sekr. 

& GST
MBBL 01-09-2013 04-04-2013

Afsluttet: Opgaven er 

indarbejdet som en 

arbejdspakke i 

implementeringsplanen. 

(oplæg til løsning udsendt 27/3-

2013 af MLI)

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. 

Møde ml. Sekr. 

& GST
MBBL 03-04-2013 03-04-2013

Afsluttet: Opgaven er 

indarbejdet som en 

arbejdspakke i 

implementeringsplanen 



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.

Møde ml. Sekr. 

& GST
GST 03-04-2013 20-03-2013

Afsluttet: møde med teknisk 

forklaring af FIP afholdt 20/3. 

En evt anvendelse af FIP-

konceptet som grundlag for 

adresseregisterets 

"dialogklient" afventer 

igangsætning af de relevante 

arbejdspakker. 

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.  

Møde ml. Sekr. 

& GST
GST 03-04-2013

Afventer afklaring fra KL+GST 

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. 

Møde ml. Sekr. 

& ERST
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.

Møde ml. Sekr. 

& ERST
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. 

Møde ml. Sekr. 

& ERST
Sekr.

afventer godekendelse fra 

ERST 

16 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. 

Møde ml. Sekr. 

& ERST
Sekr.

afventer godekendelse fra 

ERST 

17 11-03-2013

DIGSTs ref. til 

digistaliseringsstrategien for GSTs 

projekter

Kontakte DIGST mhp. korrektion af referencenr til digitaliseringsstrategien for 

GSTs projekter i relation til  navngivning af projekter i Grunddataprogrammet
PF Sekr. 11-03-2013 11-03-2013 Afsluttet

18 11-03-2013
Gensende arkitekturspørgsmål til 

datafordelen til PF

Sekretariatet gensender notatet om arkitekturspørgsmål/krav GD1 og GD2 til 

datafordeleren. Det uploades desuden i projektrummet på fælles website. 
PF Sekr. 11-03-2013 14-03-2013 Afsluttet

19 11-03-2013
Arkitekturforum i GD2 

organisationsdiagram

Det skal afklares om det kommende grunddata arkitekturforum skal med i 

GD2's organisationsdiagram
PF Sekr. 20-03-2013 22-03-2013 Afsluttet: Det skal det ikke. 

20 11-03-2013
Foreløbig materiale om fælles 

datamodel 

Det foreløbige materiale fra delprogrammet om den fælles datamodel 

udsendes til PF 
PF Sekr. 11-03-2013 11-03-2013 Afsluttet

21 11-03-2013
Tydeliggøre "beslutningstagere" i 

beslutningsloggen

Det skal fremgå af beslutningsloggen i hvilket forum og mellem hvilke parter en 

beslutning, som føres til protokols i beslutningsloggen er truffet. 
PF Sekr. 11-03-2013 11-03-2013 Afsluttet

22 11-03-2013

Afklaring af omfang af materiale til 

forelæggelse for Styregruppen 25. 

april 

Omfanget af materiale, som skal forelægges styregruppen skal afklares på 

implementeringsworkshoppen 12. marts. 
PF Sekr. 12-03-2013 12-03-2013 Afsluttet 

23 11-03-2013
produktpakke vedr. 

"kommunikation"

Det skal på implementeringsworkshoppen 12. marts afklares, om der skal være 

en produktpakke, der omhandler "kommunikation". 
PF Sekr. 12-03-2013 12-03-2013

Afsluttet - der skal ikke være 

en produktpakke om 

kommunikation 



23 11-03-2013

Opdateret materiale ift. 

implementeringsplan og 

målarkitektur

Projektforum skal opdateres med nyeste materiale ifm. den fællesanalyse til 

brug ved implementeringspaln og målarkitektur
PF Sekr. 11-03-2013 11-03-2013

Afsluttet - udsendt ifm. 

Dagsorden for workshop 12. 

mart 2013

24 11-03-2013 Hjemmeside - adresse og password
Sekr. udsender link til hjemmeside, password og kort instruktion i adgang til 

projektrummet/issuelisten. 
PF Sekr. 11-03-2013 15-03-2013 Afsluttet

25 11-03-2013
Kommunikationsplan - målgruppe 

og videre arbejde

Målgruppen for kommunikationsindsatsen udvides til også at omfatte den 

”almene” virksomhed, organisation, borger, som bruger programmets data, og 

som skal forstå de nye muligheder, programmet medfører. Dernæst skal de 

grupper, som ”besværes” af programmet (kolonihavebeboere, hospitaler etc) 

også indgå. Der skal arbejdes videre med kommunikationsplanen. Det vil foregå 

på PF mødet 3. april, hvor sekretariatet vil forsøge at få 

kommunikationskonsulent Ola Jørgensen (tidl. konsulent for MBBL vedr. 

grunddata) til at facilitere den del. Forud for mødet vil projektlederne blive 

bedt om at identificere projektet/programmets væsentlige interessenter mm.

PF Sekr. 25-04-2013 03-04-2013
Afsluttet - Det videre forløb er 

planlagt og skemalagt.

26 11-03-2013 60
Dansk adresseforum og fælles 

håndtering af interessenter

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 (nr 60) 

PF PF 12-03-2013 12-03-2013

Afsluttet: Overført til issuelog 

nr 60, hvor den 

viderebehandles

27 11-03-2013
Nye datoer for møder i 

Projektforum

To nye PF møder er kalenderlagt til hhv. tirsdag den 16. april kl. 9-11 (Kristine 

Pollas deltager i stedet for Morten Winkler) og tirsdag den 7. maj fra kl. 10-12, 

hvorefter vi tager ud og spiser sammen frem til kl. 14. 
PF Sekr. 11-03-2013 11-03-2013 Afsluttet

28 12-03-2013 Grunddata på vejområdet 

Der skal arrangeres et møde mellem GD2 programledelsen, FOT-sekretariatet 

og GST om adresseprogrammets aflevering af ny vejgeometri til FOT således, 

som det er beskrevet i foranalysen. GST arrangerer mødet. 

Møde ml. Sekr. 

& GST
GST 22-03-2013 22-03-2013

Afsluttet: Mødet er arrangeret 

og afholdes hos MBBL torsdag 

den 4. april kl. 8:30-10

29 12-03-2013 Vejnavne i statsskovene
 Der skal arrangeres et møde mellem GD2 programledelsen, GST og 

Naturstyrelsen (NST) om vejnavne i statsskovene. GST arrangerer mødet. 

Møde ml. Sekr. 

& GST
GST 22-03-2013 22-03-2013

Afsluttet: Mødet er arrangeret 

og afholdes hos NST fredag 

den 5. april kl. 14-15

30 18-03-2013 61

GD2 adresseprogrammet og 

dataudvekling mellem ERS, SKAT, 

DST og AT

 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. 

Bemærkning: Drøftelserne viste at der principielt er tre løsningsmodeller: 

a) Alle myndigheder anvender ERST’s selvbetjeningsløsning når 

virksomhedsadresse skal oprettes/ændres 

b) Ved oprettelse/ændring af en adresse anvender myndigheden den fælles 

adresseservice til at validerer adressen, så den er på N5 form. De opdaterede 

virksomhedsdata sendes via P2, dvs. med (den validerede) adresse på N3 form. 

Den modtagende myndighed anvender den fælles adresseservice til at 

”opgradere” den modtagne (og altså valide) adresse fra N3 til til N5 form. 

c) Der etableres et nyt transportlag, der understøtter adresser på N5 form.

Møde ml. Sekr., 

ERST, Skat, DSt
ERST

primo/ medio 

apri

primo/ medio 

april 

Afsluttet: overført til issuelog 

nr 61, hvor den 

viderebehandles. Der er 

arragneret "tekniker" møde 

mellem SKAT og ERST i uge 14, 

hvorefter det tages op på 

ledelsesniveau.  

31 03-04-2013

Kommunikationsplan - 

kommunikationskanaler og videre 

arbejde

Projektforum leverer input til kommunikationskanaler ifm. kommunikation til 

de identificerede målgrupper senest fredag eftermiddag den 5. april. 

Sekretariatet arbejder videre med kommunikationsplanen. 

PF PF & Sekr. maj-13



32 03-04-2013 19 Håndtering af bygningsnavne 

Notat med oplæg til løsning er udsendt af Sekr. til PF 27/3. Notatet antager at 

der ikke er nogen praktiske eksempler på udnyttelse af oplysningen i offentlige 

løsninger. CPR undersøger om denne antagelse kan bekræftes eller afkræftes. 

KL anmodes om tilsvarende.

PF CPR, KL maj-13

33 04-04-2013 FOTdanmarks rolle i GD2

FOTdanmarks rolle og ansvar i forbindelse med adresseprogrammet (GD2) blev 

gennemgået og drøftet med udgangspunkt i foranalysens resultater, delaftalen 

og styringsdokumentets afsnit om rolle og ansvar. Gennemgangen gav ikke 

anledning til kritiske bemærkninger. FOT og GST tager sagen med hjem til 

relevante fora.

Møde mellem 

Sekr, GST, FOT
GST, FOT maj-13

*PF står for Projektforum 


