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Status for korrektion af bopælsadresser i CPR 

Problem 

Som led i gennemførelse af Adresseprogrammet tages de autoritative adresser i 

Danmarks adresseregister (DAR) i brug som grundlag for personregistreringen i 

CPR. Som konsekvens heraf skal en række bopælsadresser i CPR korrigeres.  

Der skal udarbejdes en plan for korrektionerne og der skal indgås aftaler med 

udbetalingsmyndighederne om håndtering af konsekvenserne således, at 

korrektionerne ikke utilsigtet påvirker udbetaling af offentlige ydelser. 

Baggrund 

Planlægning af korrektion af bopælsadresser i CPR er forankret hos 

programlederen i GD2 med hjælp fra datavaskprojektet og foregår i tæt dialog 

med SIM/CPR, KL og udbetalingsmyndighederne (Udbetaling Danmark, 

Styrelsen for videregående uddannelser og Kommunerne).  

Et udtræk fra januar 2016 viste, at ca. 10.000 bopæls-adresser i CPR ikke er i 

overensstemmelse med adresserne i DAR. De kommunale adressemyndigheder er 

nu i gang med at vurdere adresserne, og i det omfang, hvor adresser i CPR bør 

optages i DAR, suppleres DAR med adresserne. Denne opgave vil med forsigtigt 

estimat reducere mængden af bopælsadresser, der skal korrigeres i CPR med ca. 

2000. Opgaven forventes afsluttet 15. september 2016. 

Når adressemyndighedernes opgave er afsluttet 15. september etableres en ny liste 

med adresser, hvor der er uoverensstemmelse mellem DAR og CPR. Listen 

beriges med cpr-nr og analyseres ift. typer af korrektioner. Herefter modtager 

udbetalingsmyndighederne listen mhp. planlægning af deres opgaver. Parallelt 

hermed forberedes vejledningsmateriale til brug for kommunernes opgave med at 

korrigere adresserne i CPR. Når den endelige liste over adresser, der skal 

korrigeres foreligger udarbejdes en detailplan, som sikrer den nødvendige 

koordinering mellem kommunerne og udbetalingsmyndighederne, når 

korrektionerne påbegyndes.  

Opgaven i kommunerne forventes igangsat senest ifm. adresselovens 

ikrafttrædelse 1. januar 2017. Opgaven skal være afsluttet 1. april 2017. 

Der er aktuelt en proces i gang med at få udarbejdet et forståelsespapir med roller 

og ansvar mhp. clearing hos de berørte myndigheder. Forståelsespapiret forventes 

clearet ultimo august.  
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Løsning 

Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

Procedure 
Styregruppen orienteres igen senest på møde i oktober, hvor der forventes at ligge 

en detailplan for opgaven.  

Kommunikation 

Ikke relevant. 


