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1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Godkendelse af referat (B)
Bilag: 2.1 Referat fra møde den 17. november 2016 

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Bilag: 3.1 Cover Programstatus

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Bilag: 4.1. Cover Risici og emner

5. Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer (B)
Bilag: 5.1 Cover Navigationssystemer og ruteplanlægning
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Referat af møde i styregruppen for GD2 
Torsdag den 17. november 2016 kl. 12.00-12.45, SDFE mødelok. 0.3

Deltagere: 
Søren Reeberg Nielsen (SDFE), Brian Arreborg Hansen (SDFE), Morten Nordahl 
Møller (SDFE), Louise Nordskov (SDFE), Georg Jensen (SDFE), Line Theil Elikofer 
(SDFE), Stine Kern Licht (SDFE), Per Gade (DIGST), Peter Henriksen (DIGST), 
Gitte B. Mortensen (DIGST), Per Smed (KL), Troels G. Rasmussen (KL), Carsten 
Grage (CPR), Claus Rønne Jensen (SKAT) (suppleant for Jeanette H. Heiner), 
Ditte Kellebjerg Mogensen (ERST) (suppleant for Michael Silau), Asbjørn Lenbroch 
(SDFE), Helle Mette Sørensen (SDFE) - referent.

Afbud:
Jeanette H. Heiner (SKAT), Michael Silau (ERST), Steen Eiberg-Jørgensen (DST)

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Datavask (B)
6. Evt. 

Referat:

PKT. 1 Godkendelse af dagsorden (B)
Troels G. Rasmussen (KL) efterlyste en implementeringsplan, der på sidste 
styregruppemøde var blevet lovet fremlagt på dette styregruppemøde. Han 
bemærkede desuden, at det var uhensigtsmæssigt, at planen ikke var på 
dagsordenen, når den var blevet gennemgået på seneste møde i PF.

Georg Jensen (SDFE) svarede, at GD7 havde anbefalet at planen ikke blev 
forelagt på nuværende tidspunkt, da det var GD7s vurdering, at planen bl.a. 
manglede at tage højde for mulige tilbageløb. 

Kontor
Effektivisering

Dato
17. november 2016

J nr. 600-00191

helms/lonor
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Det blev aftalt, at GD2 i samarbejde med GD7 afklarer udeståender og at 
implementeringsplanen kan blive behandlet på det fælles GD1 / GD2 
styregruppemøde i december.

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

PKT. 2 Godkendelse af referat (B)
Troels G. Rasmussen (KL) havde en bemærkning til referatets pkt. 5 side 4: ”Tine 
Garbers (KL) bad om, at tidspunktet for aflevering af plan for vask af CVR-adresser 
bliver senere end til styregruppemødet i oktober”. Det blev aftalt, at Louise 
Nordskov (SDFE) aftaler den konkrete formulering med Tine Garbers 

Efter mødet er det aftalt med Tine Garbers (KL), at der i stedet skal stå: ”Tine 
Garbers (KL) bad om, at tidspunktet for aflevering af plan for vask af CVR-adresser 
ikke bliver før november, da planen skal koordineres mellem SDFE, KL og ERST.”

Styregruppen godkendte referatet uden yderligere bemærkninger.

PKT. 3 Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Louise Nordskov (SDFE) præsenterede sagen og orienterede om, at programmet 
samlet set er gået fra rød til gul. Gul skyldes forsinkelse på rekonfiguration i DAR 
og DAGI samt udfordringer med ressourcer i DAGI. Ressourcer er samlet set i rød 
pga. manglende finansiering.

Line Theil Elikofer (SDFE) oplyste, at der var særlig ledelsesmæssig fokus på 
prioritering af ressourcer til DAGI. 

Milepælsoversigten, der var afbilledet i bilag 3.2, blev gennemgået i en opdateret 
form. Projekterne arbejder på nuværende tidspunkt med milepælene under ”6.3. 
Konfiguration på DAF afsluttet”.  

Georg Jensen (SDFE) bemærkede, at forsinkelserne i GD2 kan blive et problem for 
GD7, da de udfordrer GD7s ressourcer og leverandørstyring.

Louise Nordskov (SDFE) bemærkede, at programledelsen fortsat vurderer, at 
milepælen ”Klar til snitfladetest” kan nås på trods af forsinkelserne med 
konfiguration af DAR og DAGI på Datafordeleren. 

Troels G. Rasmussen (KL) bemærkede, at forsinkelserne giver anledning til 
bekymring, og at det er vigtigt at holde fokus på disse.

Carsten Grage (CPR) bemærkede, at CPR har store problemer med komme på 
datafordeleren, og at han er bekymret for, at andre registre vil opleve lignende 
problemer.
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Georg Jensen (SDFE) oplyste, at der er aftalt møde med CPR den efterfølgende 
dag for at afklare årsagen til problemerne.

Søren Reeberg (SDFE) konkluderede, at CPR har sat fokus på problemet, og at 
det  er vigtigt, at der er dialog, så det kan afklares, hvor store problemerne er, og 
hvordan de kan afhjælpes.

Styregruppen godkendte delprogrammets status.

PKT 4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Louise Nordskov (SDFE) gennemgik de kritiske emner. 

Claus Rønne Jensen bekræftede, at sagen om tildeling af CVR-nr. til dødsboer er 
et emne på direktørmøde mellem SKAT og ERST. Programledelsen følger op på 
status.
  
Per Smed (KL) foreslog, med reference til det netop nedbrændte Svinkløv 
Badehotel, at Danske Stednavne bør være en del af emne nr. 16 
”Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer skal så vidt muligt baseres på 
DAR-adresser”. Søren Reeberg (SDFE) svarede hertil, at man i første omgang 
arbejder med DAR-adresser. 

Styregruppen godkendte status på delprogrammets kritiske emner. 

PKT 5. Datavask (B)
Ditte Kellebjerg Mogensen (ERST) præsenterede sagen og gennemgik kort ERSTs 
2 hovedopgaver. 

Troels G. Rasmussen (KL) oplyste, at man var glad for den fremlagte plan 
herunder, at ERST har tænkt sig at anvende AWS. 

Louise Nordskov (SDFE) bemærkede, at GD2 programledelsen ligeledes er tilfreds 
med planen og at man hæfter sig ved, at der bliver mulighed for at drøfte yderligere 
tiltag i det tilfælde, at aktiviteterne i planen ikke viser sig at være tilstrækkelige til at 
komme i mål med 99 % DAR-valide adresser i CVR . 

Styregruppen godkendte ERSTs forslag til plan for ajourføring af eksisterende 
CVR-adresser, der ikke entydigt modsvarer en DAR-adresse.

PKT. Evt. 
Der var ikke bemærkninger til punktet. 
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Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. Status på test- og implementeringsplanens milepæle (samlet overblik 
for GD1/GD2) fremgår af materialet til det fælles GD1 / GD2 PF bilag F 2.1.

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 2. november 2016 – 11. januar 2017. 

Status 
Delprogrammet er samlet set fortsat i gult, da:
* DAGI samlet set er i gult som følge af overskridelser af tidsfrister i 
milepælsplanen, men DAGI forventer at være klar til snitfladetest 6. februar 
2017. 
* Testprojektet samlet set er gået i gult, idet der er risiko for, at MU, EBR og 
EJF ikke når at afslutte test af egne services rettidigt til at indgå i 
snitfladetesten.

Ressourcer er gået fra rødt til grønt, idet finansieringen af GD1 og GD2 er 
kommet på plads.

CPR-GD2 har ikke snitflader til GD2 via datafordeleren. CPR-GD2 projektet 
skal derfor ikke levere data til Datafordeleren, eller modtage data fra denne. Så 
derfor deltager CPR-GD2 ikke aktivt i snitfladetests og integrationstests – og 
vil først aktivt rapportere igen fra efteråret. CPR-GD2 er integreret alene op 
mod DAR, og dette arbejde er i gang.

Status denne periode Status sidste periode
Samlet Tid Scope Res. Samlet Tid Scope Res.

Samlet status GD2
Adm. inddelinger (DAGI)
Danske Stednavne (DS)
Adresseregister (DAR)
CPR adressegrundlag
CVR adressegrundlag
SKAT adressegrundlag
DST adressegrundlag
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Supplerende adresser
Lovprojektet (GD1/GD2)
Testprojektet (GD1/GD2)

Uddybning af status

DAGI er i rapporteringsperioden samlet set fortsat i gult, idet som følge af 
overskridelser af tidsfrister i milepælsplanen, men DAGI forventer at være klar 
til snitfladetesten. Ressourcer er gået i grønt, da der har været fokus på at 
prioritere ressourcer til udvikling af DAGI-systemet og specifikation af DAGI-
datafordeler-services. 

Test af DAGI-ajourføringsservices for Supplerende Bynavne og 
Gadepostnummer, som DAR skal anvende, er afsluttet 1-12-16. 
Implementering af Nem-login sikkerhedskoncept resterer; arbejdet pågår og 
forventes afsluttet 6-2-17. 

Der er fundet fejl i tidsstemplerne for DAGI-data, og det er identificeret, at 
problematikken skyldes fejl i multigeometrialgoritmen. Opretning af 
algoritmen og data i Geodatabanken forventes at ske primo uge 5, hvorefter der 
laves en ny test-delleverance til Datafordeleren.

Der er arbejdet med test af DAGI-tjenester på Datafordeleren i TEST03. Der er 
af flere omgange konstateret fejl i indlæsning af data på Datafordeleren. 
Fejlene er efterfølgende blevet rettet hos KMD. Tjenesterne udviser korrekt 
funktionalitet, og data gengives korrekt i tjenesterne.

Transportbåndet er blevet implementeret for DAGI-registeret, og der kan 
overføres dataopdateringer med hændelsesdata fra Geodatabanken til 
Datafordeleren (påsætningen af hændelsesdata sker på nuværende tidspunkt på 
baggrund af en midlertidig kode). Det er lykkedes at overføre én 
dataopdatering korrekt til Datafordeleren, og der er modtaget en 
hændelsesbesked om dataopdateringen. Overførsel af de resterende 
dataopdateringer afventer opretning af data samt overførsel af en ny 
totalleverance og forventes at kunne være gennemført 3-2-17. Test af egne 
hændelser påbegyndes således senere end planmæssigt men forventes at kunne 
være afsluttet planmæssigt 24-2-17. 

Danske Stednavne er fortsat i grønt. DS’ aktiviteter på Datafordeleren er 
udskudt fra juni 2016 til de øvrige registrere er på plads. Det skyldes, at DS er 
ikke på den kritiske vej for etablering af Datafordeleren. 

DS vil teste WMS-tjenesten og REST-tjenesten, når de er etableret. 
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DS-Hændelser vil blive testet, når ”transportbåndet” er etableret. 
Transportbåndet for DS forventes klar til test den 1. marts 2017. Planlagt dato 
for leverance er 1. april 2017.

DAR er samlet set i grønt. DARs egen test af konfigurationen på 
datafordeleren har været ramt af blokerende fejl ift. replikering og hændelser, 
men disse er blevet løst medio januar, og aftestningen er i gang. DAR har som 
udgangspunkt brug for 14 dage til aftestning fra det tidspunkt, hvor der ikke er 
blokerende fejl, og dertil skal lægges et tidsrum til fejlrettelser og gentest, men 
dette forløb forsøges komprimeret mest muligt, og indtil videre forventes DAR 
klar til snitfladetest i henhold til planen. 

DAR-CPR integrationen er ikke færdigtestet, og CPR efterspørger yderligere 
dokumentation for løsningen samt feltbeskrivelser til brug for deres udviklere, 
når de i sommeren 2017 ”åbner op” for udviklingen igen. Der føres dialog med 
CPR om opfyldelse af CPRs behov. Integrationen kan først betragtes som 
færdiggjort og lukket formentlig til efteråret 2017. 

Selve DAR klienten er næsten færdigudviklet. Der er gennemført brugertests 
og brugervenlighedstests, men forløbet er ikke afsluttet, og der rettes stadig 
fejl. Enkelte komponenter såsom dialogklienten og 
adresseopgavefunktionaliteten skal igennem et ekstra brugerinvolveringsforløb 
for at sikre, at det bliver enkelt og brugbart. Der er forventning om temporært 
behov for faglige ressourcer i SDFE til at følge op på og sikre, at fejlrettelser 
og løsninger er implementeret fagligt korrekt. SDFE er opmærksomme på dette 
ressourcebehov og vil allokere de nødvendige ressourcer i 2. kvartal.

CPR-adressegrundlag leverer først statusrapportering igen fra efteråret 2017.

CVR-adressegrundlag er fortsat helt i grønt. 

DIGST har givet tilsagn om bevilling af de nødvendige midler i forbindelse 
med forlængelse af projektet.

Den fremlagte plan for datavaskprocessen - udarbejdet af SDFE, KL og ERST 
– blev godkendt på GD2-styregruppemødet d. 17-11-16. 

Omfanget af data, der skal opdateres, vil efter det seneste overslag modtaget af 
KL ligge på ca. 40.000 CVR-enheder (opgørelse pr. 31/10 2016), hvilket er ca. 
10.000 flere end angivet i forrige statusrapport. Ca. 10% vil kunne datavaskes 
maskinelt. Denne forøgelse af CVR-enheder forventes ikke at få indflydelse på 
projektets gennemførelse.

ERST arbejder fortsat med at integrere styrelsens fagsystemer mod AWS som 
følge af forsinkelsen med implementering af DAR på DAF. Pt. pågår 
implementeringsarbejdet i relation hertil. Ændringen forventes idriftsat i Q1, 
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2017, hvorefter ikke DAR-valide adresser ikke vil kunne indrapporteres i CVR. 
Herved kan datavasken igangsættes jf. den godkendte plan.

ERST’s services på Datafordeleren (option 2) er blevet konfigureret og leveret 
til test i Test03 den 19. december 2016. Testen af services i ERST er påbegyndt 
(uge 2) og der er leveret nyt datasæt, der muliggør test af hændelser fra ERST’s 
fagsystemer. 

SKAT er fortsat helt i grønt. SKAT afventer, at ERST i 1. kvartal 2017 går 
over til at validere adresser mod DAR/AWS. 

Der arbejdes på at sammenkæde en registreringsløsning på dødsboer via 
Virk.dk til registrering af ca. 150 dødsboer årligt med en tilsvarende ændring 
for registrering af konkursboer (ca. 900-1.000 om året), da systemændringer 
skal laves i de samme programmer.

DST-adressegrundlag er fortsat samlet set i grøn.  Udviklingsprojektet er 
afsluttet. 

Leverance ”DST erhvervsregister er sikret mod at kunne sende ikke DAR 
validerede adresser til CVR” er blevet leveret d. 15/12-16. Det er dog et 
problem, at CVR stadig sender ikke godkendte adresser, men det forventes løst 
medio februar.

Supplerende adresser er fortsat samlet set i grøn. 

Kommunerne har afsluttet suppleringsopgaven ”Ukendte adresser i DAR”.  
Når der herefter opstår nye ukendte adresser i DAR varetages suppleringen af 
disse via ”Datavask Opgaven”.

Hovedparten af kommunerne er helt færdige med hele suppleringsopgaven. I 
de kommuner, hvor tildeling af adresser til områdetyper endnu ikke er afsluttet, 
er det generelt mindre komplicerede opgaver, der mangler. Det vurderedes 
derfor, at der fremover ikke er behov for Taskforcen, og sidste møde i 
Taskforcen blev derfor afholdt d. 8. december 2016. 

Herefter varetages rådgivning og svar på spørgsmål alene af 
adressemedarbejdere i SDFE/FOD.  Der vil i de kommende måneder være 
fokus på at få afsluttet suppleringsopgaven generelt. Der tages kontakt til de 
sidste kommuner med det mål at få adressesuppleringen i alle områdetyper 
afsluttet i 1. halvår 2017.

Lovprojektet er samlet fortsat i grøn status. Lovforslagene blev 3. behandlet 
den 19. januar 2017 og vedtaget med bred opbakning i Folketinget. 
Lovprojektet kan dermed afsluttes, jf. selvstændigt dagsordenspunkt på det 
fælles GD1 og GD2 styregruppemøde.
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Adresseloven træder i kraft den 1. juli 2017 for de dele, som giver hjemmel til 
datavask af adresser i CPR-registret og etablering mv. af DAR. De resterende 
dele af denne lov sættes i kraft, når der er enighed i GD2 om, at DAR er klar til 
drift.

Lov om effektiv ejendomsregistrering og –forvaltning sættes i kraft, når der er 
enighed i GD1 om, at ejendomsdataregistrene er klar til drift.

Test-projektet (GD1-GD2) er samlet set gået fra grøn til gul status. Det skyldes 
den forhøjede risiko for, at MU, EBR og EJF ikke når at afslutte test af egne 
services rettidigt til at indgå i snitfladetesten.

Løsning
Det indstilles, at Styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift 
herunder også status på milepælsplanen for test og implementering.

Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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Væsentlige risici og emner

Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse 
forelægges styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet 
kræver styregruppens opmærksomhed. 

Baggrund
Styregruppen har tidligere besluttet, at risici og emner omhandlende test 
beskrives og behandles under det faste, selvstændige dagsordenspunkt om test. 
For denne sag betyder det, at den kun indeholder kritiske emner, idet 
delprogrammets aktuelle kritiske risici alle omhandler test. De kritiske emner 
drøftes på Projektforum d. 26. januar.

Status – kritiske emner

ID Problem og konsekvens Status
6 Der skal laves en plan for håndtering af paralleldrift 

af DAGI, DAR og CPR-Vej i perioden 1. januar 2017 
til 1. april 2017. Planen skal redegøre for roller og 
ansvar for alle involverede, og være udarbejdet og 
kommunikeret til kommunerne rettidigt ift. 
paralleldriftsperiodens igangsættelse. Opgaven er 
forankret hos programledelsen.

Status uændret: Paralleldriftsperioden er 
udskudt et år som følge af den replanlagte 
test- og implementeringsplan for GD1/GD2. 
Processen for aftalepapir mellem SDFE, 
CPR/SIM og KL er derfor sat på standby. 
Arbejdet forventes genoptaget primo 2017. 
Papiret skal være godkendt af parterne primo 
2. kvt. 2017. Udarbejdelse af plan 
igangsættes i 3. kvt. 2017

13 Der skal indgås aftale med udbetalings-
myndighederne (KL, ATP og SU-styrelsen) om 
håndtering af afledte konsekvenser som følge af 
korrektion af CPR-adresser ifm. Datavask. Aftalen 
skal være indgået senest 3 måneder inden korrektion 
af CPR-adresser igangsættes i kommunerne. Pt. 
forventes dette igangsat pr. 1. oktober 2017.

Der har været afholdt møde mellem ATP, KL 
og GD2 den 22. november mhp. at drøfte 
håndtering af opgaven hos ATP og 
kommunerne. Der arbejdes nu på at få 
forståelsespapiret færdig og clearet mellem 
parterne i 1. kvt. 2017. 
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15 Registrering af adresse ved tildeling af CVR-nr. til 
dødsboer kan ikke registreres via ERSTs 
registreringsløsning på virk.dk, men kun via SKATs 
ES. SKAT skal fremover anvende ERSTs 
indberetningssystem på virk.dk og det ser derfor ud 
til, at SKAT får udfordringer med tildeling af CVR-nr. 
til dødsboer. 

Der arbejdes på at sammenkæde en 
registreringsløsning på dødsboer via Virk.dk 
til registrering af ca. 150 dødsboer om året 
med en stort set tilsvarende ændring for 
registrering af konkursboer (da 
systemændringer skal laves i de samme 
programmer).

Det blev besluttet på møde mellem SKAT og 
ERST d. 22.11.16, at de i fællesskab vil 
sende et brev til Konkursrådet, hvor det 
foreslås, at konkursboerne kan få tildelt et 
CVR-nr. (kan i dag kun få et SE-nr.). Det vil 
give en større synergieffekt at inkludere 
konkursboerne i løsningen (øget digital 
registrering og kommunikation), da der 
registreres ca. 1.000 konkursboer årligt. 
SKAT står for udfærdigelse af udkast.

16 Navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer 
skal så vidt muligt baseres på DAR-adresser. 

Det vil påvirke gevinstrealiseringen, hvis DAR-data 
ikke lægges til grund for fx ambulancekørsel. 

Markedet for navigation og ruteplanlægning er 
blevet belyst. Der vil i 2017 målrettet blive 
arbejdet med dialog med navigations- og 
ruteplanlægningsfirmaer samt med 
kommuner, KL og regioner for at tilgodese 
kommunernes og regionernes konkrete 
behov.

PF orienteres på PF møde d. 26.1.2017, og 
styregruppen orienteres på STG-møde d. 
2.2.2017. 

17 De kommunale flytteløsninger skal baseres på 
adresser fra DAR. 

KL overtager opgaven med kommunale 
flytteløsninger og dialogen med CSC. KL 
arbejder videre med sagen i 2017. Såfremt KL 
vurderer behov for inddragelse af GD 2’s 
programledelse, vender KL tilbage.

18 Der skal udarbejdes en plan for datavask af 
bopælsadresser i CPR.

Arbejdet med en detaljeret plan er udsat som 
følge af, at CPR-datavask først igangsættes i 
3.kvt. 2017 på grund af den senere 
ikrafttrædelse af adresseloven. Planen 
udarbejdes af datavaskprojektet, og 
styregruppen forelægges planen 2. kvt. 2017.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner.
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Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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Anvendelse af adresser til optimeret ruteplanlægning 

Problem
Sikring af gevinstpotentialet som følge af GPS-navigations- og ruteplanlægningsfirma-
ers anvendelse af autoritative adresser.

Baggrund 
Det er indregnet som en del af businesscasen i adresseprogrammet, at initiativet bl.a. 
vil give offentlige myndigheder mulighed for at undgå unødvendige omkostninger som 
følge af ikke-optimerede forretningsprocesser eller logistik (f.eks. kørselsplanlægning) 
og unødvendige tab af liv, helbred eller værdier (inden for beredskabet). De gængse 
GPS-navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer, som anvendes, herunder af 
kommuner og regioner, forventes som følge af adresseprogrammet at blive mere ef-
fektive, fordi adresserne gøres mere præcise, mere aktuelle og knyttes direkte til vej-
nettet. 

Det er dog en forudsætning for udmøntningen af gevinstpotentialet, at GPS- naviga-
tionssystemer- og ruteplanlægningsværktøjer faktisk anvender de autoritative adres-
ser.

Løsning
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har som ressort myndighed på adresse-
området igangsat et målrettet arbejde med at fremhæve adresseregistrets gevinstpo-
tentialer overfor navigations- og ruteplanlægningsfirmaerne. Det er styrelsens målsæt-
ning, at der inden idriftsættelsen af Danmarks Adresseregister i løbet af 1. halvår 2018 
er indgået aftale med én eller flere navigations- og ruteplanlægningsfirmaer om an-
vendelse af autoritative adresser. 

Status

Gennemførte aktiviteter: 

I løbet af efteråret 2016 har SDFE 

- indhentet en overordnet viden om, hvilke typer navigationssystemer og 
ruteplanlægningsværktøjer der anvendes i kommuner.

- belyst markedet for navigation og ruteplanlægning - hvilke aktører er der, og 
hvem er de mest centrale på markedet - og sammenhængen - dataflow -
mellem de forskellige aktører. 

Planlagte aktiviteter 1. halvår 2017:
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- Møde mellem SDFE og 112 Enheden, Center For Beredskabskommunikation. 
Mødet afholdes i januar måned 2017.

- Møde med HERE (der bl.a. anvendes af Garmin produkter, som så igen 
anvendes flere steder i beredskabet). Mødet afholdes i januar måned 2017. 

- Samtaler/møder med de aktører, der fremstod som centrale ved belysningen 
af markedet (bl.a. Tele Atlas, Google, Eniro, Rejseplanen og Taxi).

Styrelsen vil sideløbende med ovenstående indgå i en dialog med blandt andet KL og 
regioner med henblik på at sikre, at navigations- og ruteplanlæggeres anvendelse af 
data sker således, at kommunernes og regionernes konkrete behov tilgodeses. 

Planlagte aktiviteter 2. halvår 2017:

Det er styrelsens målsætning, at der på baggrund af de udførte aktiviteter i 1. halvår i 
løbet af 2. halvår 2017 kan indgås en aftale med én eller flere navigations- eller rute-
planlægningsfirmaer om anvendelse af autoritative adressedata. I den forbindelse vil 
styrelsen sammen med det konkrete navigations- eller ruteplanlægningsfirma lave en 
nærmere plan for det videre arbejde, herunder aftale om evt. levering af testdata, om  
pilotprojekt og testperiode. 

Det indstilles, at styregrupperne orienteres om ovenstående.
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