
Målgruppe De udførende / 

kommunale 

adressemyndigheder mv. 

Alle offentlige 

myndigheder, der bruger 

adressedata 

Systemudviklerne Virksomheder, der 

udnytter adressedata 

forretningsmæssigt 

”De besværede”, der 

ændrer adressestatus 

Alm. Virksomheder, org. 

og borgere / den brede 

offentlighed 

- fordi … de skal bidrage aktivt til at 

få implementeringen til at 

lykkes 

 

de skal indrette deres it-

systemer og forvaltning 

efter de nye muligheder.  

 

de skal kende og anvende 

de muligheder, når de 

udvikler nye it-løsninger til 

både offentlige og private 

kunder. 

de skal kende de forbedrede 

muligheder for at anvende 

adressedata til forretnings-

mæssige formål. 

de skal medvirke konstruk-

tivt ved suppleringen af 

adressebestanden  

 

de kan gøre deres hverdag 

nemmere via bedre adresse-

data – og herigennem øge 

programmets popularitet.  

Delmålgruppper De 98 kommuner 

Tekniske afdelinger 

Chefer 

Medarbejdere 

De organisationer, som 

birdrager til at etablere 

adressedata 

FOSAKO (det kommunale 

kortsamarbejde) 

De myndigheder, der skal 

ændre adfærd (ikke alle 

andre) 

[overvej, hvor mange der 

reelt er interne 

interessenter] 

SOR (sundhedsregister) 

Forsvaret / Beredskabet 

Naturstyrelsen 

Kirkeministeriet 

Sundhedsstyrelsen 

Danmarks Statistik 

KMD, CSC og andre 

hovedleverandører til komm. 

Grontmij 

InformiGIS 

Startupmiljøer inden for 

systemudvikling 

Open Data Community 

Finansielle virksomheder 

Transportbranchen 

Rejseplanen 

GPS-tjenester 

Folia 

Eniro 

Frogne 

DAGI: Geomatic, JO-

informatik, Mapicture 

NGO’er (Kræftens 

Bekæmpelse mv.) 

 

 

Offentlige virksomheder og 

institutioner: sygehuse o.l. 

 

Private virksomheder 

 

Private borgere 

(kolonihaver) 

Pressen 

Virksomheder 

Alle borgere 

NGO’er/Organisationer: 

Open Street Map, 

Ornitologer 

 

Hovedbudskaber I er vigtige aktører i 

samarbejdet 

Programmet ændrer ikke 

kommunernes overordnede 

rolle/opgave som 

adressemyndighed 

I bliver hørt og inddraget 

Hvad skal der laves og 

hvornår 

En nem adgang til 

opdatering af stednavne er 

til gavn for den kommunale 

arbejdsgang 

Samtlige erhvervsenheder i 

CVR skal være registereret 

med en adresse 

(DAGI): Hvordan stilles data 

fremover til rådighed? Hvilke 

nye temaer? Hvordan vil 

adm. inddelinger, adresser 

og stednavne være 

integrerede? 

Nye krav og muligheder for 

forenkling 

Hvilke forretningsgange 

ændrer sig? 

Hvordan bliver det bedre? 

Forbedrede adressedata 

Ny adressestruktur 

Hvor nemt/godt det bliver – 

og hvornår 

Nye muligheder/krav og 

bedre data 

Information om konkrete 

tiltag og services 

En standardiseret adgang til 

opdaterede stednavne med 

oplysninger om hændelser 

(DAGI): Hvordan stilles data 

fremover til rådighed? Hvilke 

nye temaer? Hvordan vil 

adm. inddelinger, adresser 

og stednavne være 

integrerede? 

Hvor nemt og godt det 

bliver. 

Hvad er de nye muligheder? 

Langt mere præcis 

kommunikation mellem 

myndigheder, virksomheder 

og borgere, når der er et 

fælles kendt stednavn. 

(DAGI): Hvordan stilles data 

fremover til rådighed? Hvilke 

nye temaer? Hvordan vil 

adm. inddelinger, adresser 

og stednavne være 

integrerede? 

Hvorfor er det nødvendigt, 

at vi får ny adresse (det 

koster os mange penge i nye 

tryksager mv.) 

Nødvendigheden af 

tidssvarende registrering 

Værdien af forbedrede, 

præcise adressedata 

Hospitaler: Gør det lettere 

for patienter og pårørende 

at finde frem til afdelingen 

Nødvendigt at 

konsekvensrette al 

informationsmateriale 

Kolonihaver: Gør det lettere 

for postbud og ambulance at 

finde dig. 

Nye husnummer og vejskilte 

kan være nødvendige. 

Hvorfor bliver det godt for 

alle 

 

Værdien af bedre 

adressering 

 

Lettere at finde vej – GPS 

 

Generel information om 

betydningen af grunddata. 

Kan nås via    Dansk Transport og Logistik 

Geoforum 

Kolonihaveforbundet 

Dansk Byggeri 

Dansk Totaldistribution 

Danske Regioner 

(De fem regioner) 

Håndværksrådet 

Statens SerumInstitut (SOR, 

register over beh.steder) 

 

 


