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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

DAR-validering af data i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) 

I forbindelse med det igangværende Adresseprogram, som udgør delaftale 2 i 

det fællesoffentlige Grunddataprogram, er Danmarks Adresseregister (DAR) 

udpeget som det autoritative grunddataregister for Danmarks vejnavne og 

adresser. CVR skal derfor overgå til at validere adresser mod DAR, og aktuelle 

adresser på aktive enheder i CVR skal søges ajourført.  

 

1. Baggrund og formål 

Den politiske aftale om grunddataprogrammets delaftale 2 (GD2) blev indgået i 

2012 og revideret i 2014. Af aftalen fremgår, at ”CVR, SKAT og Danmarks Sta-

tistik tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregi-

streringen”
1
. Forpligtelsen planlægges stadfæstet ved lov i en ny adresselov, 

som forventes fremsat november I. I lovforslagets § 17 stk. 2 fremgår, at ”De 

offentlige grunddataregistre om personer, virksomheder, ejendomme og byg-

ninger skal ved registreringer, hvori der indgår et vejnavn eller en adresse, an-

vende Danmarks Adresseregister som autoritativ kilde til oplysningen om, hvil-

ke vejnavne og adresser der findes i Danmark.” Erhvervsstyrelsen er hermed 

forpligtet til at ændre registreringsløsningerne således at adresser valideres mod 

DAR.  

 

Det fremgår desuden af GD2 programstyringsdokumentet, at ”I forbindelse 

med løsningens gennemførelse skal de eksisterende adresseoplysninger i CVR 

vaskes og opgraderes til autoritative adresser som N5.”
2
 For at opfylde dette 

mål har Erhvervsstyrelsen forpligtet sig til at iværksætte en indsats for at moti-

vere aktive virksomheder med en aktuel DAR-invalid adresse til at ajourføre 

virksomhedens adresse i CVR. Målsætningen er, at 99 procent af de aktuelle 

adresser på aktive enheder i CVR er DAR-valide senest fire måneder efter at 

adresseloven er trådt i kraft og CVR har adgang til DAR. Hertil kommer, at Er-

hvervsstyrelsens indsats overfor virksomhederne vil blive tilrettelagt, således at 

kommunerne i mindst muligt omfang kontaktes af virksomheder, vedrørende 

de DAR-invalide CVR-adresser, som kommunerne allerede har vurderet.  

 

 

                                                      
1
 http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur-og-

data/grunddata/Delaftaler/Opdateret-aftalegrundlag-for-GD2docx.pdf?la=da  
2
 http://grunddata-ejendom-

adresse.dk/file/373024/adr_programstyringsdokument_adressprogrammet.pdf  

http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur-og-data/grunddata/Delaftaler/Opdateret-aftalegrundlag-for-GD2docx.pdf?la=da
http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur-og-data/grunddata/Delaftaler/Opdateret-aftalegrundlag-for-GD2docx.pdf?la=da
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/file/373024/adr_programstyringsdokument_adressprogrammet.pdf
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/file/373024/adr_programstyringsdokument_adressprogrammet.pdf
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2. Implementering af DAR-adresser i CVR 

I det følgende redegøres for implementering af DAR-valide data i CVR.  

 

2.1 DAR-adresser som grundlag for virksomhedsregistreringen  

For at efterleve forpligtigelse til at benytte DAR som autoritativt grundlag for 

virksomhedsregistreringen vil registreringsløsningerne validere adresser mod 

DAR senest ved adresselovens ikrafttrædelse under forudsætning af at DAR er 

tilgængeligt.  

 

2.2 Ajourføring af DAR-valid adresse-data 

Størstedelen af de relevante CVR-adresser, der er valideret mod CPR-vej, mod-

svarer entydigt en DAR-adresse (er DAR-valide). Disse adresser ajourføres 

administrativt af Erhvervsstyrelsen uden kontakt med virksomhederne (dvs. 

adressen suppleres med adresse UUID). Denne ajourføring betragtes ikke som 

en ny registrering.  

 

2.3 Datavask: Ajourføring af DAR-invalid adresse-data 

Mængden af virksomheder med adresser, der ikke entydigt modsvarer en 

adresse i DAR (DAR-invalide adresser) kendes først ved suppleringsprojektets
3
 

afslutning. Kommunerne, der er myndighed for adresser, har her vurderet alle 

DAR-invalide CVR-adresser, og tilføjet adresser til DAR, der hvor det er ble-

vet vurderet, at det var det rigtige at gøre. Det vurderes, at der vil være en rest-

mængde på omkring 30.000 DAR-invalide adresser i CVR efter suppleringsop-

gavens afslutning. SDFE vil bistå Erhvervsstyrelsen med at identificere det en-

delige omfang af ovennævnte restmængde, samt fordelingen af disse på neden-

stående kategorier. 

 

Suppleringsprojektet har identificeret følgende kategorier af DAR-invalide 

adresser: 

 

1. Der er fejlregistrering i etage eller dørbetegnelse 

2. Bogstavsregistreringen i CVR er forkert, men det er korrekt at der skal 

være et bogstav 

3. Virksomheden har i CVR registreret sig på et husnummer, der ligger 

langt fra eksisterende husnummer i DAR. Der er flere typer af fejl. A) 

ulige og lige numre eksisterer ikke i DAR. B) virksomheden har i CVR 

ikke angivet vejnavn. 

 

Adresser, der er DAR-invalide skal rettes af virksomhederne selv, da Erhvervs-

styrelsen ikke har hjemmel til at ændre registreringen.  

                                                      
3
 Suppleringsprojektet i GD 2 (2013-16), hvor ca. 90.000 potentielle nye adresser er 

blevet vurderet og for manges vedkommende oprettet (eller korrigeret) i DAR. 



 3/7 

 

 

 

Lovgrundlaget for registrering af virksomheders oplysninger følger af CVR-

loven og den lovgivning der regulere den pågældende virksomhedsform. I boks 

1 redegøres for de relevante bestemmelser for selskaber, som eksempel.  

 

Boks 1: Selskabslovens bestemmelser 

Selskabsloven 

Af selskabslovens § 20 fremgår, at kun domstolene kan afgøre spørgsmål om 

en registrerings sletning. Erhvervsstyrelsen kan alene administrativt ændre re-

gistreringer, hvis der er tale om en utilsigtet fejlskrift fra anmelders side i de 

tilfælde, hvor anmeldelse er registreret ved brug af de af Erhvervsstyrelsen til-

budte it-registreringsløsninger. Tilsvarende kan der ske korrektioner hvis fej-

len beror på en åbenbar sagsbehandlerfejl eller hvis det registrerede åbenbart 

er en nullitet. 

 

Erhvervsstyrelsen vil således ikke af egen drift kunne foretage en ændring af 

en ukomplet adresse, idet det ikke vil være klart, om der er tale om en situati-

on som berettiger en administrativ ændring, samt i givet fald hvad registrerin-

gen administrativt skal ændres til.   

 

Eksempel på, hvornår man registrerer adresser.  

Et kapitalselskabs hjemstedsadresse, som er den adresse her i landet, som sel-

skabet kan kontaktes på, jf. selskabslovens § 5, nr. 13, skal registreres ved sel-

skabets stiftelse, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 2, og efter-

følgende ændringer af adressen skal ligeledes registreres, jf. anmeldelsesbe-

kendtgørelsens § 18, stk. 1. 

 

 

For at sikre at virksomhederne ajourfører DAR-invalide adresser, vil Erhvervs-

styrelsen kontakte alle virksomheder med DAR-invalide adresser og anmode 

virksomheden om at adressen berigtiges/korrigeres. Denne indsats omtales 

fremadrettet som datavask.  

 

3. Organisering 

Indsatsen vedrørende CVR’s adressegrundlag hænger sammen med en række 

andre indsatser i regi af grunddataprogrammet, herunder særligt tilgængelighe-

den af DAR-registret, lovgivningsprojektet og suppleringsopgaven. Implemen-

teringen af DAR-validering i CVR igangsættes hurtigst muligt efter forudsæt-

ningerne for igangsættelse er opfyldt. Ændring af registreringsløsningerne er 

afgørende for, at der ikke kommer nye invalide adresser ind i CVR. 

 

3.1 Ændringer i registreringsløsningerne 

Registreringsløsningerne vil blive ændret, således at der kun kan registres dan-

ske adresser der er DAR-valide på anmeldelsestidspunktet. Ændringerne i regi-

streringsløsningerne forudsætter, at 

 

 CVR har adgang til DAR’s datagrundlag 
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Det forudsættes i aftalen om GD2, at grunddata om adresser distribueres via 

Datafordeleren.
4
 Grundet forsinkelserne i GD2 vil DAR ikke blive tilgængelig 

på Datafordeleren på det aftalte tidspunkt. Af hensyn til realisering af delpro-

grammets gevinster vil CVR arbejde for at validere mod AWS i en mellemlig-

gende periode, idet dataindholdet i AWS svarer til data i det kommende DAR.  

 

Denne midlertidige løsning implementeres forventeligt senest marts 2017 for at 

kunne gennemføre ajourføringen af eksisterende DAR-valide CVR-adresser, og 

for at sikre at der ikke kommer nye DAR-invalide adresser ind i CVR.  

 

3.2 Ajourføring af DAR-valid adresse-data 

De CVR-adresser, der entydigt modsvarer en DAR-adresse, ajourføres hurtigst 

muligt. Ajourføringen forudsætter, at   

 

 CVR har adgang til DAR’s datagrundlag 

 

I praksis vil ajourføringen ske i sammenhæng med at der foretages ændringer i 

registreringsløsningerne. 

 

3.3 Datavask 

For at nå målet om at 99 procent af de relevante adresser i CVR er DAR-valide 

iværksættes en række datavaskindsatser med henblik på at motivere virksom-

hederne til at rette deres oplysninger. Indsatsen forudsætter, at  

 

 Suppleringsopgaven i kommunerne er afsluttet 

 Registreringsløsningerne validerer adresser op imod DAR’s datagrund-

lag 

 Adresseloven er trådt i kraft – forventelig 1. juli 2017
5
 

 

SDFE vil være behjælpelig med at udarbejde lister/udtræk til Erhvervsstyrelsen 

vedrørende DAR-invalide adresser jf. afsnit 2.3. Det nødvendige dataudtræk fi-

nansieres af Erhvervsstyrelsen. 

 

                                                      
4
 http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur-og-

data/grunddata/Delaftaler/Opdateret-aftalegrundlag-for-GD2docx.pdf?la=da 
5
 Fra lovforslagets § 22: ”Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet 

for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige 

dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.” 

http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur-og-data/grunddata/Delaftaler/Opdateret-aftalegrundlag-for-GD2docx.pdf?la=da
http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur-og-data/grunddata/Delaftaler/Opdateret-aftalegrundlag-for-GD2docx.pdf?la=da
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Tidsplan for aktiviteter 

I figur 1 ses en oversigt over indsatserne vedrørende datavask af DAR-invalide 

adresser. Der udsendes målrettet kommunikation til mindre grupper virksom-

heder i flere iterationer fordelt efter fejlkategori. Oversigten udfoldes i det ef-

terfølgende.  

 

Figur 1: Datavask aktiviteter 

 

 

Datavask indsatserne vil finde sted i perioden 1. august 2017 til forventelig 1. 

juni 2018. De første iterationer vil være målrettet de fejlkategorier, hvor der er 

mange virksomheder. Der vil blive gjort status for indsatsens effekt løbende 

med henblik på at vurdere, om indsatsen har den forventede effekt, hvor målet 

er, at 99 procent aktuelle adresser på aktive enheder er valide efter indsatsens 

afslutning. I tabel 1 ses en tidsplan for indsatsen.  

 

Tabel 1: Tidsplan 

 

Aktivitet Tidsplan Ansvarlig 

Udsendelse af hidtil ubehandlede CVR-

adresser til kommunerne 

Nov. 2016 - maj 2017 SDFE (Suppleringspro-

jektet) 

AWS idriftsat i CVR Forv. marts 2017 ERST 

Analyse af afviste CVR adresser til brug 

for ERST 

Juni 2017 ERST + SDFE (Data-

vaskprojektet) 

Ikrafttrædelse af adresseloven Juni 2017 SDFE 

Datavask i CVR Aug. 2017 – forv. maj  

2018 

ERST 

Forbrænder for iteration 1 Sep. 2017 ERST 

Gennemførelse af iteration 1 Okt. 2017 ERST 

Koordinationsmøde SDFE, ERST, KL Ultimo okt. 2017 SDFE 

Forbrænder for iteration 2 Ultimo okt. 2017 ERST 

Gennemførelse af iteration 2 Nov. 2017 ERST 

Koordinationsmøde SDFE, ERST, KL Primo december 2017 SDFE 

Fremdriftsrapport til Styregruppen GD 2 Forelæggelse jan 2018 Koordinationsgruppen 

Forbrænder for iteration 3 og 4 Ultimo januar 2018 ERST 

Gennemførelse af iteration 3 og 4 Ultimo februar2018 ERST 

Koordinationsmøde SDFE, ERST, KL Primo februar 2018 SDFE 

Koordinationsmøde SDFE, ERST, KL Primo april 2018 SDFE 

*De stiplede rækker viser, at der her er tale om en tentativ plan. 
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Datavask indsatserne skal koordineres med SKAT, der er myndighed for en 

række virksomhedsformer, samt med KL og SDFE (som følge af SDFE’s pro-

jektlederansvar for Datavaskprojektet). Koordinationen skal sikre en fælles lin-

je i kommunikationen til virksomhederne og at færrest mulige adressesager, der 

allerede er behandlet i den relevante kommune, ender hos kommunen igen. 

 

Der rapporteres løbende til SKAT og GD2 om fremdrift af datavasken.  

 

I regi af GD 2’s datavask projekt vil der blive etableret koordinationsgruppe 

bestående af SDFE, KL og Erhvervsstyrelsen. SDFE forestår sekretariatsfunk-

tionen. Formålet med gruppen er bl.a. dels at gøre status for fremdriften i data-

vasken, dels at koordinere rækkefølge, mængden af og tidspunkt for Erhvervs-

styrelsens henvendelser til virksomhederne, dels udarbejdelse af fremdriftsrap-

port til styregruppen for GD 2. SDFE udarbejdet et kommissorium for koordi-

nationsgruppen. 

 

4. Datavask: aktiviteter og -værktøjer 

Følgende målrettede indsatser skal motivere virksomheder med invalide DAR-

adresser til at berigtige adressen:  

 

 Pop-up på virk indberet ved login med NemID medarbejdersignatur 

målrettet virksomheder med DAR-invalide adresser 

 Mail, såfremt virksomheden har registreret en mailadresse 

 Besked via Den Digitale Postkasse 

 

Værktøjerne tages i brug trinvis. Eksempelvis vil pop-up'en være aktiveret i en 

periode for en bestemt gruppe hvorefter den del af gruppen, der ikke har ajour-

ført sin adresse kontaktes via mail. De målrettede kommunikationsindsatser 

suppleres af generel kommunikation på hjemmesider mv.  

 

Henvendelserne sendes til en mindre gruppe virksomheder ad gangen med en 

specifik fejltype. Henvendelsen målrettes, således at virksomheden oplyses om 

hvilken type adresse fejl eller mangel der er identificeret. For hver iteration 

sendes henvendelsen til et mindre udtræk af målgruppen som en forbrænder, 

således at kommunikationen kan justeres.  

 

Indhold og timing af kommunikationen koordineres i koordinationsgruppen og 

bilateralt med SKAT. 

 

Med disse tiltag rammes virksomhederne fra 3 kommunikationskanaler i en 

række iterationer, og dermed forventer ERST, at målet med de 99% DAR-

valide adresser i CVR kan nås. Hvis status frem mod afslutning af datavask-

aktiviteterne ikke er tilfredsstillende, træffes der beslutning om eventuelle yder-

ligere tiltag.  

 

5. Risici 

Den største risiko i relation til datavasken er, at virksomhederne ikke reagerer 

på ERST’s henvendelser, hvor de bliver bedt om at ændre adressen, hvis denne 
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ikke er DAR-valid. ERST forventer, jævnfør ovenstående, tidligt i forløbet at 

ændre valideringen, således at der valideres mod AWS i stedet for CPR-vej. 

Herved lukkes for forekomst af fremtidige ikke DAR-valide adresser. I forbin-

delse med selve kommunikationsindsatsen vil ERST løbende afrapportere til 

Styregruppen for GD 2 samt monitorere, hvilken effekt de enkelte kommunika-

tionstiltag har ved at måle mængden af virksomheder, der reagerer/ikke reage-

rer på henvendelserne for herigennem at få et grundlag for yderligere tiltag. 

 
ERST vil bl.a. benytte Digital post som kommunikationskanal til virksomhe-

derne. Aktuelle data viser
6
, at godt halvdelen af virksomheder åbner deres Digi-

tale Postkasse – og spørgsmålet er om virksomheden reagerer på indholdet.  

ERST sender også almindelige e-mails ud og arbejder med forskellige tekst-

elementer på Virk.dk, specifikt målrettet de virksomheder, som skal rette deres 

adresser. 

 

 

                                                      
6
 Data fra E-boks, som dækker første halvår af 2016: 444.637 virksomheder har aktive-

ret den digitale postkasse. 217.180 virksomheder som har modtaget digital post i dette 

halvår har ikke være logget ind. En kampagne fra Digitaliseringsstyrelsen og 

ERST i efteråret 2016 arbejder for at få procenten op. 


