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1. Indledning          

1.1 Delprogrammets anledning og baggrund 

I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 har regeringen og Kommunernes 
Landsforening (KL) den 3. oktober 2012 indgået en aftale om et grunddataprogram under 
overskriften: Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering.  

Delaftale 2 om ”Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og sted-
navne” er en af grunddataprogrammets i alt 7 delaftaler. Delaftalen indeholder flere projekter 
og gennemførelsen styres derfor som et (del)program under grunddataprogrammet.  

Parterne i programmet er: 

 Finansministeriet v/Digitaliseringsstyrelsen 

 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  

 Miljøministeriet v/Geodatastyrelsen 

 Økonomi- og Indenrigsministeriet v/ CPR-kontoret 

 Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen 

 Skatteministeriet v/SKAT 

 KL 

I det samlede grunddataprogram benævnes delprogrammet ofte som ”GD2, Adresseprogram-
met”. I det følgende betegner vi det blot som ”delprogrammet” eller ”Adresseprogrammet”.  

Delprogrammet bygger som nævnt på delaftale 2 men tager herudover udgangspunkt den 
foranalyse der blev afsluttet i foråret 2012 i forbindelse med de tre grunddatainitiativer der 
indgår i delaftalen,  nemlig: 10.1a ”Administrative inddelinger”, 10.1b ”Stednavne” og 10.2b 
”Genbrug af adressedata”. 

Som led i foranalysen blev der for hvert af de tre initiativer udarbejdet en overordnet opgave-
fordeling og implementeringsplan samt en business case efter statens business case model.  

Delprogrammet blev igangsat den 22. november 2012, idet der blev nedsat en styregruppe 
sammensat af de deltagende parter, en programledelse med sekretariat og et projektforum, 
der repræsenterer de i alt 10 projekter der indgår i delprogrammet (se Figur 1).  

Efter en fælles idefase i det tidlige forår 2013 godkendte styregruppen den 25. april en fælles 
målarkitektur og implementeringsplan for delprogrammet.  

1.2 Om dette dokument 

Det fremgår af foranalysen og business casen fra 2012, at et enkelt af de it-projekter der 
indgår i delprogrammet har omkostninger der overstiger 10 mio. kr, hvorfor dette projekt skal 
forelægges Statens It-projektråd til risikovurdering. Der er tale om grunddataprojekt GD2.c 
”Adresseregister”, som har skønnede omkostninger på ca. 20 mio. kr.   

Det er aftalt at forlæggelsen for it-projektrådet skal omfatte både det samlede delprogram og 
det nævnte it-projekt for et nyt adresseregister.   
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Figur 1: Oversigt over delprogrammet og dets placering  i grunddataprogrammet 

 
 

I forbindelse styregruppens godkendelse af målarkitektur og implementeringsplan har 
programsekretariatet foretaget en opdatering af den tidligere udarbejdede business case med 
tilhørende forudsætningsdiagram og læsevejledning. 

Dette dokument udgør en udvidet læsevejledning til businesscasens forudsætningsdiagram, 
idet dokumentet, udover selve læsevejledningen, tillige indeholder en mere detaljeret 
gennemgang og beskrivelse af de enkelte forudsætninger med angivelse af kilder og referen-
cer til foranalysen mv., samt beregningsforudsætninger og -eksempler.   

1.3 Læsevejledning 

Dokumentet følger den skematiske opbygning for en BC læsevejledning.  

Som beskrevet ovenfor omfatter nærværende business case hele adressedelen af delprogram 
GD2, svarende til forprojektets initiativ 10.2b.  

For at tydeliggøre de gevinster og udgifter, der skal henføres til it-projekt GD2.c ”Adresse-
register”, dvs. til det it-projekt der skal risikovurderes af Statens It-projektråd, er de pågæl-
dende forudsætninger markeret med en stjerne (*) såvel i nærværende læsevejledning som i 
forudsætningsdiagrammet og i business case regnearket.  

Der er tale om forudsætningerne:  

 Gevinster: *G20, *G25 og *G36  

 Udgifter: *O4, *O14, *O15, O16, *O25, *O31b og *O33b 
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2. Gevinster - drift 

2.1 Indberetningsløsninger (G1-G2) 

2.1.1 G1: Tid til håndtering af fejl i indberetningsløsninger  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr.: G.2.2, G.3.4, G.3.5, G.3.7, G.4.1,  

Offentlige myndigheder bruger i dag tid til at håndtere fejl og usikkerheder i den indberettede 
adresse, fordi indberetningsløsningen ikke sikrer, at adressen er valid. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), antallet af årlige indberetninger
1
, business case for kommunernes 

digitale flytteløsning
2
, erfaringer med flytteløsningen efter implementering, kommunal borger-

service, erfaringer fra Udbetaling Danmark, Post Danmark. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder at enhver offentlig 
indberetningsløsning (selvbetjening, anmeldelse, ansøgning o.l.) kan bygges således at den 
anvender autoritative adresser. Borgeren eller virksomheden vil (f.eks. ved brug af 
delprogrammets ”adresse-vælger” komponent) kunne angive en korrekt adresseoplysning 
med få klik, uden risiko for stavefejl, fejl i postnummer o.l., og uden risiko for at angive f.eks. 
et husnummer som ikke eksisterer.  

Hvis den pågældende adresseoplysning udgør borgerens bopæl, hhv. virksomhedens beliggen-
hed, vil den korrekte og fuldstændige adresse kunne hentes via CPR hhv. CVR. Da 
delprogrammet betyder at både CPR og CVR anvender autoritative adresser, vil der også i 
disse tilfælde være sikkerhed for at adressen er korrekt.  

For den forvaltning eller sagsbehandler, der modtager indberetningen er det en gevinst, at der 
ikke længere skal bruges tid på at udrede fejl som følge af ukorrekt, ufuldstændig eller usikker 
adresseoplysning. 

Regneforudsætninger: Antal årlige indberetninger hvor sådanne adressefejl og -mangler 
undgås, antal minutter i gennemsnit til udredning af sådanne fejl.  

Estimat: Det skønnes at der årligt foretages mindst 2,5 mio. indberetninger til det offentlige 
som indeholder en adresse. Det antages at anvendelsen af delprogrammets ”adressevælger” i 
indberetningsløsningen efter en fireårig indfasning vil kunne medføre en reduktion i antallet af 

                                                           
1
 Opgjort til ca. 1200 forskellige typer af indberetninger rettet mod borgeren (jf. kommuner og 

borger.dk) og ca. 1300 rettet mod virksomheder (jf. virk.dk); En omfattende stikprøve viser at 80 % af 
disse omfatter felter hvor adresseoplysningen skal indtastes manuelt eller angives på anden måde. KL 
har i "Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi" 2010 estimeret det samlede antal henvendelser til 
kommunerne til 33 mio. pr. år. Det samlede antal indberetninger fra borgere og virksomheder til det 
offentlige er i nærværende BC meget forsigtigt skønnet til ca. 2,5 mio. pr år.  
2
 ”Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning”, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 

2009, som angiver en årlig besparelse på 20 mio. kr. ved behandlingen af ca. 300.000 flyttemeddelelser, 
svarende til at 50 % af borgerne anvender løsningen. 
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indberetninger med fejl i adressen svarende til 3,5 % og antages det at hver fejlhåndtering kun 
tager 7,5 minutter, vil den årlige gevinst være 5,4 mio. kr.  

2.1.2 G2: Tid til manuel indtastning af data fra indberetningsløsninger 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.3.3, G.3.5, G.3.6, G.3.25, G.3.26, G.4.2 

Offentlige myndigheder bruger i dag tid til at manuelt at indtaste en indkommende adresse-
oplysning i sagsbehandlingssystemet i stedet for at overføre den digitalt eller med få tastetryk.  

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), antallet af årlige indberetninger
3
, business case for kommunernes 

digitale flytteløsning
4
, erfaringer med flytteløsningen efter implementering, kommunal borger-

service, erfaringer fra Udbetaling Danmark, Post Danmark. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder at enhver offentlig 
indberetningsløsning (selvbetjening, anmeldelse, ansøgning o.l.) kan bygges således at den 
anvender autoritative adresser. Borgeren eller virksomheden vil (f.eks. ved brug af 
delprogrammets ”adresse-vælger” komponent) kunne angive en korrekt adresseoplysning 
med få klik, hvorved adressens UUID samtidig vil være til rådighed.  

Hvis den pågældende adresseoplysning udgør borgerens bopæl, hhv. virksomhedens beliggen-
hed, vil den korrekte og fuldstændige adresse kunne hentes via CPR hhv. CVR. Da 
delprogrammet betyder at både CPR og CVR anvender autoritative adresser, vil adressens 
UUID også i disse tilfælde være til rådighed.  

For den forvaltning eller sagsbehandler, der modtager indberetningen er det en gevinst, at 
adressen kan overføres digitalt (nemmest v.hj.a. UUID’en), således at sagsbehandleren ikke 
skal indtaste hele adressen manuelt. 

Regneforudsætninger: Antal årlige indberetninger som efterhånden overgår til at anvende 
delprogrammets nettjenester og dermed undgår at indtaste adresseoplysningen manuelt, 
antal minutter i gennemsnit til en sådan indtastning.  

Estimat: Det skønnes at der årligt foretages mindst 2,5 mio. indberetninger til det offentlige 
som indeholder en adresse. Antages det at anvendelsen af delprogrammets ”adressevælger” 
e.l.  i indberetningsløsningen efter en fireårig indfasningsperiode kan føre til at 0,9 mio. af 
disse (svarende til 36 %) kan omlægges, således at sagsbehandleren ikke længere skal indtaste 
den fulde adresse og derved kan spare 5 minutter, vil den årlige gevinst være 36 mio. kr.  

Bemærkning: I Kombit/KL’s business case for den digitale flytteløsning, som bl.a. fører til ge-
vinster af denne type, blev det antaget at ca. 350.000 papir flyttemeddelelser (svarende til 50 
% af alle) kunne omlægges til digital form. Gevinsten herved beregnedes til ca. 20 mio. kr. pr 
år. Den færdige, digitale flytteløsning har været en stor succes. Nærværende gevinster G1-G2 
er baseret på, at samme koncept indføres på andre indberetningsområder.  

                                                           
3
 Opgjort til ca. 1200 forskellige typer af indberetninger rettet mod borgeren (jf. kommuner og 

borger.dk) og ca. 1300 rettet mod virksomheder (jf. virk.dk); Det samlede antal indberetninger fra 
borgere og virksomheder til det offentlige er skønnet til ca. 2,5 mio. pr år. En omfattende stikprøve viser 
at 80% af disse omfatter felter hvor adresseoplysningen skal indtastes manuelt eller angives på anden 
måde.  
4
 Business case for Digital Selvbetjeningsløsning ved flytning, KL/Kombits Umbrella samarbejde, forår 

2009 
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2.2 Nye it-systemer  

2.2.1 G3: Årlige etableringsudgifter ifm. nye adresseafhængige it-systemer  

Ref. til foranalyse: Spor 1 ref. nr: G.5.1 

Offentlige myndigheder bruger i dag udviklingsomkostninger og dermed anskaffelsessum for 
it-systemer som anvender adresser, fordi de autoritative adressedata ikke er til rådighed via 
nettjenester 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), notat fra Grontmij
5
, Business case for AWS (2006)

6
, notat fra EogS

7
, 

kommunal it-arkitekt, Udbetaling Danmark, skøn over antallet af nye, større offentlige it-
systemer

8
. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder at offentlige 
myndigheders nye eller moderniserede it-løsninger ikke behøver at etablere egen 
adressefunktionalitet, f.eks. til indberetning, søgning eller opdatering af adresseoplysninger.  

Såfremt it-løsningen har behov for en fuldstændig og konsolideret adressedatabase (dvs. en 
fuld kopi) vil denne kunne vedligeholdes og opdateres via delprogrammets ”hændelses-
services”. Såfremt it-løsningen alene har brug for adressen som en egenskab knyttet til de 
enkelte sagsobjekter e.l. vil delprogrammets søge- og opslagstjenster kunne anvendes til 
effektivt at finde frem til en korrekt adresse. Da delprogrammet på denne måde stiller 
adresserne til rådighed som en fællesoffentlig service, svarer gevinsterne til gevinsterne ved at 
anvende ”serviceorienteret arkitektur” (SOA).  

I nul-scenariet kan det enten antages at hvert enkelt it-system etablerer den fornødne adres-
sefunktionalitet internt, eller at hver myndighed bygger en lokal adressetjeneste, der kan 
understøtte alle myndighedens it-systemer med de pågældende data. Dette sidste svarer til 
hvad Gentofte kommune har gjort for CPR-data (CPR service brooker).  

Regneforudsætninger: Antal myndigheder som uden delprogrammet ville udvikle og etablere 
deres egen adressetjeneste opgøres til 154: 98 kommuner + 10 regionale + 46. Den 
gennemsnitlige pris opgøres til 0,4 mio.kr. svarende til 50% af den pris EogS i sin business case 
har regnet med. Dette tal er bekræftet af bl.a. Udbetaling Danmark.  

Estimat: Baseret på ovenstående vil 154 myndigheder kunne undgå en investering svarende til 
50 t.kr./år, fordi delprogrammet stiller en fælles adressetjeneste til rådighed. Den årlige 
gevinst vil i så fald være i alt 7,7 mio. kr.  

                                                           
5
 Notat ”Udvikling af IT løsninger med et element af adresser”, okt. 2010, udarbejdet af Grontmij A/S 

med eksempler og skøn over gevinster ved at kunne trække på en fælles offentlig adressetjeneste (AWS) 
6
 ”Offentlige adresse-webservices - En undersøgelse under projekt Offentligt Adressefællesskab” Business 

case undersøgelse af mulige gevinster ved at udbyde offentlige adressedata som en webservice,  udar-
bejdet for KMS og Erhvervs- og Byggestyrelsen af Carl Bro Gruppen, april 2005.  
7
 Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Erhvervs- og Byggestyrelsen, om EogS’ forventninger til en 

adresse webservice (AWS) og de økonomiske konsekvenser for it-moderniseringsprogrammet for EogS’, 
såfremt AWS ikke etableres. 
8
 Jf. jf. ”Komplet oversigt over større statslige it-projekter”, Økonomistyrelsen, 8. februar 2012 var der i 

2012 alene indenfor det statslige område i alt 71 større igangværende it-projekter.  
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2.3 It-drift og datahåndtering (G4-G8) 

2.3.1 G4: Driftsudgifter for nye adresseafhængige it-systemer  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.5.1, G.5.2 

Offentlige myndigheder bruger i dag løbende driftsomkostninger for it-systemer som 
anvender adresser, fordi de autoritative adressedata ikke er til rådighed via nettjenester 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) 

NB! Gevinsterne G4-G8 opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), notat fra Grontmij, BC for AWS (2006), interviews med OIS-
distributører, notat fra EogS, Udbetaling Danmark. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder at offentlige 
myndigheders nye eller moderniserede it-løsninger ikke behøver at etablere egen 
adressefunktionalitet. Eksempelvis vil det ofte være fordelagtigt at undlade at etablere en 
fuldstændig lokal adressekopi (database) i det enkelte it-system.  

Da it-løsningen således bliver billigere, vil driftsomkostningerne, alt andet lige, ligeledes være 
lavere.  

Regneforudsætninger: G4-G8 opgøres samlet - se nedenfor under G8. For G4 skønnes det at 
154 myndigheder i gennemsnit hver vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr.   

2.3.2 G5: Udgifter til opdatering mv. for eksisternde adresseafhængige systemer 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.2.13, G2.27, G.2.28, G.4.13, G.5.3   

Offentlige myndigheder har i dag dataudgifter til opdatering af lokale it-systemer som har 
behov for egen adressedatabase, fordi offentlige data kræver betaling, fordi der skal tilkøbes 
ekstra data, f.eks. erhvervsadresser og geokodning. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

NB! Gevinsterne G4-G8 opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), spørgeskemaundersøgelse for OIS adresser 2010, NOVA 
interessentundersøgelse, interview med kommuner, Rigspolitiet, interviews med OIS-
distributører, BC for AWS (2006). 

Beskrivelse: Mange it-systemer er i dag afhængige af at tilkøbe data eller lignende opdatere 
eller supplerer systemets lokale adressedatabase. Det kan være opdateringsdata som rekvire-
res via en OIS-distributør, supplerende data fra andre leverandører, f.eks. til geokodning, eller 
erhvervsdata som sikrer, at alle erhvervsadresser er til rådighed. 

Delprogrammet vil sikre at samtlige adressedata inkl. geokodning og supplerende 
erhvervsadresser er til rådighed i alle gængse dataformater og -standarder.  

Regneforudsætninger: G4-G8 opgøres samlet - se nedenfor under G8. For G4 skønnes det at 
154 myndigheder i gennemsnit hver vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr.  
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2.3.3 G6: Tid til opdatering af nuværende adresseafhængige systemer 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.4.13, G.5.3 

Offentlige myndigheder bruger i dag tid til opdatering af lokale it-systemer som har behov for 
egen adressedatabase, fordi data ikke er til rådighed i standardformater og -tjenester. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) )  

NB! Gevinsterne G4-G8 opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), spørgeskemaundersøgelse for OIS adresser 2010, NOVA 
interessentundersøgelse (2011)

9
, interview med kommuner, Rigspolitiet, interviews med OIS-

distributører 
10

, BC for AWS (2006)
11

. 

Beskrivelse: Mange it-systemer er i dag afhængige af at systemets lokale adressedatabase 
opdateres manuelt med nye grunddata eller med særlige tilkøbte supplerende data. Ofte 
indebærer processen at de nye eller tilkøbte manuelt skal om-formateres så de matcher det 
format som it-systemet anvender.  

Delprogrammet vil sikre at samtlige adressedata er til rådighed i alle gængse dataformater og 
datastandarder fra en enkelt kilde, således at manuel datakonvertering undgås.  

Regneforudsætninger: G4-G8 opgøres samlet - se nedenfor under G8. For G6 skønnes det at 
154 myndigheder i gennemsnit hver vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr. 

2.3.4 G7: Tid til lokal håndtering af adressedata herunder erhvervsadresser 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.2.1, G.2.5, G.2.7, G.2.9, G.2.11, G.2.12, G.2.13, G.2.14, G.2.15, G.2.16, 
G.2.17, G.2.19, G.2.20, G.2.21, G.2.27, G.2.28, G.3.1, G.3.12, G.3.14, G.3.15, G.3.17, G.3.18, G.3.19, 
G.3.23, G.3.24, G.3.27, G.2.28, G.4.4, G.4.5, G.4.7, G.4.8,  G.4.9, G.4.12, G.4.14, G.4.15, G.4.16, G.4.18, 
G.4.23, G.4.26, G.4.27, G.4.29  

Offentlige myndigheder bruger tid til at håndtere adressedata, rette fejl, udrede problemer 
mm. (fx rettelser og tilføjelser til lokal database, fejlmelding o.l.), fordi der ikke anvendes 
autoritative adressedata eller fordi der mangler erhvervsadresser (færre "adressetekniske 
aktiviteter") 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

NB! Gevinsterne G4-G8 opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), KMD-Århusundersøgelse (2003)12, NOVA interessentundersøgelse, 
Post Danmark, HRKS og andre ifm. forberedelse af høringsproces. 

                                                           
9
 ”Nem Oplysning om Veje og Adresser, Interessentanalyse”, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 23. august 

2011, der kortlagde problemer og udfordringer i adressedata-håndtering indenfor en række private og 
offentlige brancher mv. 
10

 Analysen ”Værdien af danske adressedata - Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. 
i 2002” blev publiceret af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 7. juli 2010. 
11

 ”Offentlige adresse-webservices - En undersøgelse under projekt Offentligt Adressefællesskab”. Busi-
ness case undersøgelse af mulige gevinster ved at udbyde offentlige adressedata som en webservice, 
udarbejdet for KMS og Erhvervs- og Byggestyrelsen af Carl Bro Gruppen, april 2005.  
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Beskrivelse: I mange forvaltningsprocesser anvendes der tid til ”adressetekniske aktiviteter” 
der skyldes at den pågældende sagsbehandlingen ikke er baseret på autoritative og/eller 
opdaterede adressedata.  

Eksempler er: Håndtering af fejl i adressen, som rettes lokalt i systemet, og ikke ved kilden. 
Spild af tid når kilden til fejlen skal findes, tilføjelser af supplerende adresser som følge af at 
adressedatabasen er erkendt utilstrækkelig (f.eks. forud for at en hørings skal gennemføres). 
Fejl og usikkerhed om en adresse er ændret (f.eks. om-nummereret) eller om personen/virk-
somheden er flyttet, selvstændige rettelser i vejnavne, husnumre eller geokoder for en 
adresse o.l. 

Som følge af delprogrammet vil antallet af sådanne uproduktive aktiviteter kunne reduceres 
når den pågældende forvaltningsproces kan overgå til at anvende de autoritative adressedata.  

Regneforudsætninger: G4-G8 opgøres samlet - se nedenfor. For G7 skønnes det at 154 myn-
digheder i gennemsnit hver vil have en årlig gevinst på i alt 60 t.kr.  

2.3.5 G8: Tid til manuel indsamling af nye adressedata  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.4.2, G.4.10, G.4.11,  

Myndigheder bruger tid på løbende at opdatere deres datasæt med nye vejnavne- og 
adressedata som de modtager fra forskellige kilder (kommuner) og på forskellige analoge 
formater (e-mail og pdf-dokumenter ol). 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

NB! Gevinsterne G4-G8 opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.) , DIVA rapporten (2006)
13

, NOVA interessentundersøgelse (2011)
 14

, 
112-sekretariatet. 

Beskrivelse: For at orientere om oprettelsen af nye vejnavne og adresser, sender kommuner-
ne i dag mails og tilhørende pdf-dokumenter til en række eksterne og kommunale parter, 
herunder tillige til den ”elektroniske opslagstavle” for nye vejnavne, DIVA. Blandt modtagene 
af informationen er 112, Falcks redningskorps, Rigspolitiet, regionernes vagtcentraler, forsy-
ningsselskaber, andre kommunale forvaltninger, lokale transportselskaber, producenter af 
digitale kort, vejvisere, GPS-data mv. Antallet af parter som hver kommune sender til, varierer 
fra ca. 20 op til ca. 200.   

En række af modtagerne anvender rent faktisk informationen til manuelt at opdatere deres it-
system, digitale kort database e.l. Et par af de landsdækkende parter oplyser at de anvender 
mellem ½ og 1 årsværk til opgaven.  

Delprogrammet vil betyde at de relevante oplysninger er til rådighed for hver enkelt ekstern 
bruger på en digital og standardiseret form som abonnement e.l. med mulighed for at 
opdateringerne kan overføres direkte til brugerens it-system. 

                                                                                                                                                                          
12

 Bl.a. analyserne i rapporten ”Århus Kommunes brug af geografiske nøgler”, 2003, udarbejdet af KMD 
Kundeservice for Århus kommune. 
13

 Proces- og informationsanalyse ”Digital Information om nye veje og adresser” (DIVA), 2006, udført af 
KMD for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Vejdirektoratet.  
14

 ”Nem Oplysning om Veje og Adresser, Interessentanalyse”, Erhvervs- og Byggestyrelsen, 23. august 
2011, der kortlagde problemer og udfordringer i adressedata-håndtering indenfor en række private og 
offentlige brancher mv. 
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Regneforudsætninger: G4-G8 opgøres samlet - se nedenfor. For G8 skønnes det at 154 myn-
digheder i gennemsnit hver vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr.  

Estimat: For G4-G8 skønnes det jf. ovenfor at hver myndighede vil have en årlig gevinst på: G4: 
20 t.kr,  G5: 20 t.kr, G6: 20 t.kr, G7: 50 t.kr og G8: 20 t.kr, dvs. i alt 130 t.kr. For 154 
myndigheder giver det i alt 20 mio.kr/år, der fordeles forholdsmæssigt på myndigheder i stat, 
regioner og kommuner.  

2.3.6 G10: Andre forretningsmæssige gevinster 

Ref. til foranalyse:   Spor 1 ref. nr: G.2.4, G.2.6, G.2.10, G.3.8, G.3.9, G.23.10, G.3.11, G.3.13, G.3.16, 
G.3.20, G.3.21, G.3.29, G.4.6, G.4.17, G.4.20, G.4.21, G.4.22, G.4.24, G.4.25, G.4.28 

Offentlige myndigheder har unødvendige omkostninger som følge af ikke-optimerede forret-
ningsprocesser og logistik, manglende kontrol af udbetalinger hhv. opkrævninger samt unød-
vendige tab af liv, helbred eller værdier (beredskab)  

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), NOVA interessentundersøgelse (2011), interviews med offentlige 
forsyningsselskaber, Arbejdstilsynet, Udbetaling Danmark

15
, Post Danmark

16
. 

Beskrivelse: Interviews og dokumenterede cases viser at myndighedernes ressourceforbrug på 
en række områder kan optimeres hvis de anvendte adressegrundlag er bedre, mere korrekt, 
og hvis der er overensstemmelse mellem de anvendte adresser og adresserne i de øvrige 
grunddataregistre, første og fremmest CPR, CVR og BBR17. Eksempler på område med et opti-
meringspotentiale er:  

 Bedre kørselsplanlægning og logistik, f.eks. i forbindelse med tilsyn, individuel 
transport, hjemmepleje, madudbringning og andre kørselsopgaver (kommuner, 
regioner) 18.  

 Optimering af tilsyn, herunder ifm. kontrol og tilsyn, fx færre fejl ved fremmøde på en 
adresse, hvor virksomhed eller borger er fraflyttet (kommuner, stat)19 

 Færre fejl i beredskab herunder ifm udrykning (ambulance, brand, politi) samt 
sygetransport som følge af bedre grunddata og mere opdaterede GPS-systemer

20
.  

 Undgå fejl i tilsagn, udbetalinger eller opkrævninger p.gr.a. ufuldstændige adresse- 
eller boligdata, som er vanskelige at rette tilbage (kommuner, regioner, stat)21.  

 Undgå manuel behandling af sager, der kunne have været fanget automatisk, f.eks. i 
forbindelse med tværkommunal refusion af sociale ydelser22   

                                                           
15

 Sparet tid til indtastning og fejlrettelser i forbindelse med Udbetaling Danmarks håndtering af 
boligstøtte, jf. notat og referat af møde med UDK marts 2012.  
16

 Sparet tid for Post Danmark når adresserne bliver fuldstændige og ikke skal suppleres manuelt, jf. 
notat fra Post Danmark, 2011. 
17

 Et helhedsorienteret (360 graders) syn på en sag, som bl.a. tilstræbes i sags-/part løsninger som f.eks. 
Kombits SAPA, kræver bl.a. at alle forvaltningsoplysninger om en sag, person eller virksomhed kan 
hentes og sammenstilles; dette forudsætter at adresserne stemmer overens.  
18

 Handlingsplan for domænebestyrelsen for social og omsorg, december 2010, pkt. 17, side 41 nævner 
en potentiel effektiviseringsgevinst på 47 %.  
19

 Jf. Eksempler fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. 
20

 Jf. Eksempler fra regionerne og regionernes vagtcentraler 
21

 Jf. Interview med Udbetaling Danmark og ATP, marts 2012 
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Regneforudsætninger: G10 opgøres samlet som et yderst forsigtigt skøn baseret på cases fra 
hhv. Udbetaling Danmark og Post Danmark som begge har oplyst at bedre adressedata udgør 
en direkte forudsætning for at deres forretningsprocesser vil kunne rationaliseres og forbedres 
svarende til (worst case) hhv. 19 og 5 mio. kr. om året. 

En tilsvarende case fra Arbejdstilsynet (AT) om anvendelsen af georelaterede adressedata og 
virksomhedsoplysninger ved planlægning og gennemførelse af AT’s 65.000 årlige virksomheds-
tilsyn, viser at tilsvarende forretningsmæssige gevinster også findes i den ”rent” offentlige 
sektor. 

Som regneforudsætning antages det meget konservativt at hele det kommunale, hele det 
regionale og hele det statslige område i løbet af en indfasningsperiode på 4 år vil kunne hente 
en gevinst der totalt svarer til gevinsten i de to cases som hhv. UDK og PDK vil tegne sig for.  

Regneeksempel: Udbetaling Danmark (UDK) udbetaler hvert år et tocifret milliardbeløb i 
boligstøtte. Der er ca. 500.000 løbende sager og 200.000 nye sager. Baseret på oplysninger fra 
UDK kan de direkte gevinster ved at indføre en 100 % overensstemmelse mellem CPR, BBR-
data og den autoritative adresse kan (worst case) opgøres til i alt 19 mio.kr om året.  

Post Danmark (PDK) oplyser at 200-300.000 forsendelser hver måned returneres på grund af 
fejl i adresseringen og at hver fejl medfører omkostninger på 10 kr. PDK anfører på denne 
baggrund at bedre og mere fuldstændige adresser og adressedata, som vil være et resultat af 
delprogrammet, vil kunne give direkte økonomiske gevinster i postprocessen. For Post 
Danmarks vedkommende kan det meget forsigtigt anslås at en reduktion i fejlpost på (worst 
case) 20 % vil være mulig. Dette vil kunne opgøres til en gevinst på 5,0 mio. kr. pr. år.  

Estimat: Business casen antager yderst forsigtigt, at der i den kommunale, den regionale og 
den statslige sektor  vil kunne hentes en årlig gevinst der svarer til de to cases, dvs. at der 
samlet set (worst case) kan indregnes gevinster for 24 mio.kr. om året for hver sektor.   

2.3.7 *G20: Adressemyndighed it-omkostninger til registrering af adressepunkt  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.1.22 

Kommunerne har i dag it-omkostninger til licens på særlige applikationer o.l. til registrering og 
ajourføring af adressepunkt, fx RAP-x m.fl. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) 

Kilder: Spor 1 (se ref.). Estimeret af Devoteam. 

Beskrivelse: Der findes 6 forskellige produkter på markedet, som kommunerne benytter sig for 
at opfylde kravet om, at de skal ajourføre adressepunkterne i BBR mindst årligt, heriblandt: 
KMD Struktura Adresse, Geograf Adr-Ajour, GeoSite Adresse-Link, Grontmij  RAP-X, Niras RAP, 
Lifa GM BBR Adresse.  

Estimat: Det antages at 98 kommuner i gennemsnit betaler 10.000 kr./år i licens for de 
nævnte applikationer, dvs. i alt 1,0 mio. kr/år. 

2.3.8 G24: Driftsudgifter Adressetjenester  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.2, I.2.1, I.3.5, S.1-S.10 

                                                                                                                                                                          
22

 Ditto 
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Driftsudgifter inkl. teknologisk udvikling i forbindelse med it-drift af Adressetjenester med 
tilhørende hjælpekomponenter, herunder Adressevælger, Adresse-fejl melder og Adresse-info 
tjeneste. 

Scenarium: Findes ikke i (0), negativ gevinst i (1)  

Kilder: Spor 1 (se ref.). Estimeret af Devoteam, MBBL udviklingsplan for AWS. 

Beskrivelse: Omfatter it-driftsudgifter inkl. teknologisk udvikling til datadistribution af adresser 
og de tilhørende komponenter. Skønnet er baseret på en forudsætning om, at driftsudgifter 
for platform, servere, brugerstyring, logning mv.  afholdes af datafordeleren når denne er 
etableret efter tidsplanen.  

Estimat: Devoteam skøn pba foranalysens beskrivelse: 0,4 mio.kr./år.  

2.3.9 *G25: Driftsudgifter Adresseregister  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.5.1,  I.1.1,  I.1.8,  I.1.9 

Driftsudgifter inkl. teknologisk udvikling i forbindelse med it-drift af Adresseregister, inkl. 
udvidet funktionalitet og understøttelse af ny datamodel, herunder vejnavne og geografi samt 
snitflader, Brugerklient til adressemyndigheden samt Adressedialogklient og Løsning for 
Grønland.  

Scenarium: Findes ikke i (0), negativ gevinst i (1) )  

Kilder: Spor 1 (se ref.). Estimeret af Devoteam, EBST/MBBL udviklingsplan for AWS. 

Beskrivelse: Omfatter it-driftsudgifter inkl. teknologisk udvikling til Adresseregister og tilhøren-
de snitflader, klienter og øvrige komponentermv. Omkostningen vil som udgangspunkt være 
hjemmehørende hos MBBL. 

Estimat: Devoteam skøn pba foranalysens beskrivelse: 4,1 mio.kr./år. 

2.3.10 G27: Driftsudgifter til DIVA-tjeneste  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: AP5, Fig. 11, Fig. 12 m. tekst; G.1.9 

Driftsudgifter hos GST i forbindelse med it-drift af DIVA-systemet der udfases når 
Adresseregister, Adressetjenester og Adresse-info tjenester sættes i drift. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

Kilder: MBBL, GST 

Beskrivelse: Når delprogrammet er gennemført vil GST’ omkostninger til den nuværende 
”digitale opslagstavle” om nye vejnavne (DIVA) bortfalde. Kortforsyningens nuværende 
adressedistribution (online/download) medregnes ikke i nærværende business case. 

Estimat: Skønnes til ca. 0,1 mio.kr./år. 

2.4 Adressemyndighed 

2.4.1 G30: Adressemyndighedens tidsforbrug p.gr.a. større opgaveansvar  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: Adressemyndighedens opgaver - beskrivelse, kapitel 4, G1.1, G1.2, 
G.1.4, G.1.5, G.1.6, G.1.7, G.1.8, G.1.10, G.1.11, G.1.12, G.1.13, G.1.14, G.1.5, G.1.16, G1.17, G.1.18, 
G1.19, G.1.20, G.1.21  



Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne 
BC forudsætningsdiagram for "Genbrug af adressedata" 

 

 
 

 - 16 af 36 -  

 
 

 

Krav til kommunens opgavevaretagelse som adressemyndighed, herunder kvalitetssikring, 
behandling af et større antal henvendelser samt hurtigere rettelse af fejl og mangler. Nye 
normer og tidsfrister indskrives i adressebekendtgørelsen og kvaliteten af de forbedrede 
adressedata overvåges.  

Scenarium: Findes ikke i (0), negativ gevinst i (1)  

Kilder: Spor 1 (se ref.), Dokumentet: Adressemyndighedens opgaver - beskrivelse, kapitel 4.   

Beskrivelse: Selv om delprogrammet ikke ændrer kommunernes overordnede rolle og opgave-
portefølje som adressemyndighed, vil det udvide kravene til adressemyndighedens 
opgaveløsning.  

De udvidede krav er dels afledt af delprogrammets mål om at opnå et udvidet og systematisk 
genbrug af BBR’s adressedata – dvs. således at brugerkredsen udvides, hvorved antallet af 
henvendelser vil øges – dels en følge af, at delprogrammet sigter på en generel forbedring af 
kvaliteten af grunddata. Der er taget højde for at opgavevaretagelsen vil blive understøttet af 
forenklede og forbedrede it-værktøjer. 

Delprogrammets krav til kvalitet og aktualitet af data vil blive præciseret i en bekendtgørelse 
e.l.  

Estimat: Baseret estimat fra foranalysen af antal årsværk til hele opgaven i dag, suppleret med 
et skøn over den procentvis nettoudvidelse af tidsforbruget som følge af højere krav til 
opgavevaretagelsen, større ansvar, flere henvendelser fra brugere og borgere mv.  Samlet 
skøn ca. 40 ÅV.  

2.4.2 G35: Tid til styring og 2nd line support adressetjenester, MBBL 

Ref. til foranalyse:   Spor 1 ref. nr:  I.1.2, F.1.1 

Grunddatamyndighedens (MBBLs) overordnede styring, udvikling støttefunktioner i forbindel-
se med et udvidet og systematisk genbrug af adressedata, herunder initiativer til at støtte og 
sikre gevinstrealisering og gevinstmålinger jf gevinstrealiseringsplan.  

Forudsætningen omfatter en udvidet og koordineret interessentvaretagelse samt -vejledning 
og 2nd line support, håndtering af fejl og mangler mv., med fokus på brugerne dvs. især de 
centrale offentlige og private aktører, it- og løsningsudviklere mv. som skal realisere gevinster-
ne. 

Scenarium: Findes ikke i (0), negativ gevinst i (1) 

Kilder: Spor 1 (se ref.), EBST/MBBL’s udviklingsnotater vedr. AWS (2010)   

Beskrivelse: Delprogrammet sigter mod en systematisk genbrug af adressedata i såvel den 
offentlige som den private sektor.  Ud over den rent tekniske 1st line support, som er knyttet 
til it-driften af distributionsplatformen (den fællesoffentlige datafordeler), forudsætter 
realiseringen af delprogrammets gevinster en meget betydelige udvidelse af anvenderkredsen.  

Dette vil stille nye krav til MBBL’s overordnede styring, interessenthåndtering og koordination 
mellem de centrale aktører på grunddataområdet (grunddata-governance), herunder dannelse 
og styring af forekellige brugerfora  som fx ”Dansk Adresseforum”, tekniske og udviklings-
orienterede brugerfora, strategiske partnerskaber mv.  (fx med 112 og Post Danmark). 

Hertil kommer second-line support af de myndigheder og virksomheder som anvender data, 
herunder almindelig brugerdialog, afhjælpning af fejl i grunddata mv.  
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Estimat: Antal årsværk til opgaven, baseret på erfaringer med styring, koordinering og 2nd line 
support på OIS/BBR. Det skønnes at omfanget svarer til 2,5 ÅV ud over de nuværende. 

2.4.3 G36: Tid til styring og support af adressemyndigheden 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: F.1.2, F.1.3, F.1.4, F.1.5, F.1.6, F.1.7 

Overordnet styring, drift, support og udvikling af den kommunale adressemyndigheds 
grundregistreringen af vejnavne- og adressedata i det nye BBR adresseregister, herunder 
kvalitetssikring, fastsættelse af regler og normer, vejledning, websted, klagebehandling, 
afgørelser.  

Scenarium: Findes ikke i (0), negativ gevinst i (1) 

Kilder: Spor 1 (se ref.), EBST/MBBL’s hidtidige opgavevaretagelse 

Beskrivelse: Delprogrammets mål om dels at opnå et udvidet og systematisk genbrug af BBR’s 
adressedata – dvs. således at brugerkredsen udvides – dels at opnå en forbedring af kvaliteten 
af grunddata, vil stille øgede krav til MBBL’s rådgivning og support af kommunerne, herunder 
kursusvirksomhed og vejledninger, forbedring af webstedet adresse-info.dk mv. Hertil 
kommer det nødvendige minimum til at håndtere udviklingsønsker i forbindelse med lovgiv-
ning og nye krav til grunddata mv. 

Der vil være behov for en systematisk overvågning af datakvaliteten og aktualiteten af data. 
Webstedet adresse-info.dk skal vedligeholdes som en fælles indgang til adresserne for såvel 
adressemyndigheder som -brugere. 

Der forventes et øget antal henvendelser og klager til MBBL jf. BBR-lovens § 9 a.  

Regneforudsætninger: Antal årsværk til den udvidede opgave, skøn baseret på erfaringer med 
nuværende opgavevaretagelse. Det skønnes at omfanget svarer til 1,5 ÅV ud over de 
nuværende. 
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2.5 Særligt om regionerne 

2.5.1 Særlig bemærkning vedrørende gevinster G1-G10 for regionerne 

For regionerne er business casen BC’en baseret på en analogi til identificerede gevinster i stat 
og kommuner. I processen har projektet i spor 1 inddraget repræsentanter for regionerne, 
hhv. Region Midt (sundhedsområde, sygehuse, SOR, planlægning og GIS) og Region Syd (det 
regionale ambulanceberedskab) i dialogen og på workshops med cases og eksempler. BC’en er 
herudover baseret på tidligere dokumenterede business cases og interviews fra 2006 og 2010.  

Dialogen, afrapporteringen af spor 1 og tidligere materiale har dokumenteret, at der i regio-
nerne vil kunne hentes gevinster, som er helt analoge til gevinsterne i den øvrige offentlige 
sektor. Ligesom for resten af den offentlige sektor, er der for regionerne identificeret fire 
typer af gevinster:   

 G1+G2: Tid til håndtering af fejl og manuel indtastning i selvbetjeningsløsninger  

 G3: Årlige etableringsudgifter for nye adresseafhængige it-systemer,  

 G4-G9: Driftsudgifter til it- og datahåndtering for eksist. adresseafhængige it-systemer   

 G10: Andre forretningsmæssige gevinster 

Vedr. G1+G2 antages det, at regionerne har 10/154 dele af de samlede digitale indberetninger 
til den offentlige sektor (98 kommuner, 46 statsmyndigheder og 10 regionale myndigheder). 
Når man tager regionernes ansvar for hele sundhedsområdet i betragtning, vil dette være et 
meget nænsomt skøn, som svarer til at regionerne efter en fireårig indfasning vil kunne opti-
mere behandlingen (færre fejl og manuelle indtastninger) af i alt ca. 60.000 indberetninger fra 
borgere, virksomheder, sundhedsudbydere o.l. Efter en fireårig indfasning er der i BC’en fra og 
med 2017 indregnet gevinster på i alt 2,5 mio. kr./år, dvs. 0,5 mio. kr. pr. region.  

Vedr. G3 antages det, at regionerne har reducerede etableringsomkostninger til adresse-
afhængige systemer svarende til at i alt 10 regionale institutioner vil kunne spare etableringen 
eller fortsat drift af lokale grunddatatjenester for adresser. Efter en fireårig indfasning er der i 
BC’en fra og med 2017 indregnet gevinster på i alt 0,5 mio. kr./år, dvs. 0,1 mio. kr. pr. region. 

Vedr. G4-G8 antages det at 10 regionale myndigheder vil have tidsmæssige besparelser til it- 
og manuel datahåndtering i forskellige eksisterende adresseafhængige systemer som følge af 
delprogrammet. At sådanne systemer findes er til overflod bekræftet af tidligere analyser og 
spor 1 workshops. Der er regnet med at i alt 10 større regionale institutioner vil kunne 
reducere udgifterne med ca. 0,14 mio.kr pr. år. Efter en fireårig indfasning er der i BC’en fra og 
med 2017 indregnet gevinster på i alt 1,4 mio. kr./år, dvs. 0,28 mio. kr. pr. region.  

Vedr. G10 antages det at der i hele den regionale sektor (dvs. i alle fem regioner under et) vil 
kunne hente forretningsmæssige gevinster (f.eks. logistik, samkørsel og kørselsoptimering, 
andre procesbesparelser) der svarer til den gevinster som Udbetaling Danmark plus Post 
Danmark har hentet/påregner at hente som følge af et bedre adressegrundlag inkl. geografi.  

En sådan antagelse er særdeles forsigtig, når man tager regionernes meget betydelige logistik- 
og kørselsopgaver indenfor sundheds-, forebyggelses-, beredskabs- og uddannelsesområdet 
samt den kollektive trafik, i betragtning. Efter en fireårig indfasning er der i BC’en fra og med 
2017 indregnet gevinster på i alt 35,8 mio. kr./år, dvs. 7,2 mio.kr./år pr. region. 
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3. Udgifter – drift 

3.1 Grunddataforbedringer (adressemyndighed) 

3.1.1 O1: Adressemyndighedens fastsættelse af supplerende adresser  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: D.2.1, D.2.2, D.2.3,  D.3.1, D.3.2, D.4.1,  

Adressemyndighedens opgave skal udvides administrativt mhp. at supplere den nuværende 
adressebestand med et antal adgangs- og enhedsadresser som er i faktisk brug, f.eks. for  
erhvervsvirksomheder, institutioner samt haveforeninger. Der er tale om en administrativ 
engangsopgave af et væsentligt omfang. Opgaven er analyseret nærmere i en særlig spor 1 
arbejdspakke 2.5, og resultaterne heraf er sammenfatte af MBBL i et særligt dokument

23
. 

Scenarium: Udgift i (1) 

Kilder: Spor 1 WS, AP 2.5, MBBL: ”Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - 
beskrivelse”. 

Beskrivelse: Som et resultat af den særlige arbejdspakke, AP 2.5, blev der opnået enighed om 
en principiel afgrænsning af opgaven som om den overordnede løsningsmodel, procedure og 
organisation. Parterne har i enighed udpeget seks kategorier af adresser der skal fastsættes.  

Løsningsmodellen er baseret på gode de erfaringer fra en tilsvarende (men mindre omfatten-
de) løsning af problemerne efter kommunalreformen i forbindelse med de ”flertydige vej-
navne” i 2007-2009.  Erfaringen var at det var en lettelse at opgaven på forhånd var forberedt, 
analyseret og præcist defineret for hver enkelt kommune således at kommunen kunne gå 
direkte til opgaven. Det var ligeledes en lettelse at kommunerne havde præcise regler og en 
klar bekendtgørelse ”i ryggen” fordi det afskar evt. diskussioner med berørte borgere om 
opgaven overhovedet skulle løftes.   

Løsningsmodellen er derfor baseret på, at MBBL nedsætter en taskforce der foretager alle 
indledende forberedelser, drøftelser og analyser og derefter definerer og udpeger opgaven 
konkret for hver enkelt kommune. Taskforcen skal samtidig etablere de fælles hjælpeværk-
tøjer (it-støtte) der kan lette kommunernes arbejde, f.eks. med at foretage dialog med virks-
omhederne, partshøring mv., og ikke mindst forberede registreringen af de supplerende 
adresser, således at det kan se med mindst mulig indsats i kommunen.  

Det er ikke hensigten (eller muligt) at ændre de grundlæggende myndighedsforhold på områ-
det. Det vil derfor fortsat være kommunens opgave som adressemyndighed at foretage den 
egentlige partshøring, dialog med ejere og brugere, evt. politisk behandling og den egentlige 
fastsættelse og registrering af adresserne.  

Estimat: Antal årsværk til opgaven er skønnet ud fra ovennævnte analyse: 80 ÅV.  

 

                                                           
23

 Dokumentet ”Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse” er udarbejdet af MBBL 
som et resultat af projektets særlige arbejdspakke 2.5 i januar-marts 2012. I arbejdspakken deltog MBBL, 
kommunerne/KL, CVR samt Post Danmark.  
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3.1.2 O2: Adressemyndighedens datavask og opgradering af adresser 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: D.1.1-1.5, D1.6, D.1.7, D.4.2, D.5.1 

Kommunerne skal rette evt. fejl/mangler og afklare tvivlsspørgsmål i forbindelse med opgra-
dering af data til den nye datamodel og de nye specifikationer, herunder især dannelsen af 
navngiven vej/vejnavneområde, adressepunkt til alle adresser,  CPR ”lokalitet” til ”bygnings-
navn” samt link mellem adressepunkt og vejnet.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Beskrivelse: Delprogrammet forudsætter at den altovervejende opgradering af data foretages 
maskinelt, og at adressemyndigheden dermed kun vil få et mindre antal fejl og problemer 
”serveret på et sølvfad” mhp. manuel vurdering og rettelse.  

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse af opgaven; skønnet til 0,9 ÅV. 

3.1.3 O3: Adressemyndighedens etablering af geografiske tenaer  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: D.1.2, D1.3, D.1.4, D.1.5 

Kommunerne skal berigtige og rette evt. fejl i et forslag til geografisk tema for afstemnings-
områder og supplerende bynavne som de modtager i et GIS-format efter eget ønske.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Beskrivelse: Delprogrammet forudsætter at dannelsen af de geografiske temaer for afstem-
ningsområder og supplerende bynavne kan ske maskinelt, og at adressemyndigheden dermed 
kun vil få et mindre antal fejl og problemer ”serveret på et sølvfad” mhp. manuel vurdering og 
rettelse.  

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse af opgavens volumen; skønnet til 2,7 ÅV. 

3.1.4 O4: Adressemyndighedens indkøring og uddannelse  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: NA 

Adressemyndigheden vil få en række nye regler for fastsættelse af vejnavne og adresser og et 
antal nye it-systemer til grundregistreringen af adressedata, herunder især Adresseregister 
med brugerklient og Adressedialogklient. De nye regler og værktøjer skal indkøres og  adresse-
myndigheden skal uddannes heri. 

Scenarium: Udgift i (1) 

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse; skønnet til 8,8 ÅV. 

3.2 Grunddataforbedringer (andre) 

3.2.1 O6: GST bistand til datavask og opgradering af adresser 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: D.1.1-1.5, D1.6, D.1.7, D.4.2, D.5.1 

Opgaven omfatter GST’s bistand til maskinel opgradering af data ifm navngiven vej, vejnavne-
område, adressepunkt til alle adresser, CPR ”lokalitet” til ”bygningsnavn”  samt link mellem 
adressepunkt og vejnet. 

Scenarium: Udgift i (1) 

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse; skønnet til 0,3 mio. kr. 
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3.2.2 O7: GST bistand til etablering af geografiske temaer 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: D.1.2, D1.3, D.1.4, D.1.5 

Opgaven omfatter at GST ud fra adressedata, CPR Vej og korttemaer skal udarbejde et oplæg 
til geografisk tema for afstemningsområder og supplerende bynavne, mhp kommunernes 
kontrol/rettelser (jf. O3) 

Scenarium: Udgift i (1) 

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse; skønnet til 0,8 mio. kr. 

3.3 Projektledelse og forberedelse  

3.3.1 O31a: Programledelse og -styring MBBL 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: NA 

MBBL skal forestå den samlede programledelse, kooridinering og rapportering til grunddata-
bestyrelsen mv.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse; skønnet til i alt 4,0 ÅV i årene 2013-2016. 

3.3.2 *O31b: Projektledelse Adresseregister MBBL 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: NA 

MBBL skal forestå projektudviklingen af det nye Adresseregister inkl. udvidet funktionalitet og 
understøttelse af ny datamodel, herunder vejnavne og geografi samt snitflader, Brugerklient 
til adressemyndigheden samt Adressedialogklient og Løsning for Grønland. 

Scenarium: Udgift i (1) 

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse; skønnet til i alt 2,0 ÅV i årene 2013-2015. 

3.3.3 O31c: Projektledelse taskforce og øvrige MBBL projektaktiviteter 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: NA 

MBBL skal forestå projektudviklingen vedr. adressetjenester og forestå fastsættelsen af 
supplerende adresser, herunder gennem etableringen af en taskforce bestående af faglige 
eksperter, som kan gennemføre pilotprojekt(er) og i øvrigt bistå kommunerne med at 
gennemføre opgaven.  MBBL skal forestå datavask og forberede og gennemføre lovændringer 
og/eller ny bekendtgørelse med tilhørende vejledninger mv. samt koordinere lovændringer 
mv. i anden lovgivning.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse; skønnet til i alt 4,33 ÅV i årene 2013-2016. 

3.3.4 O31d: Indkøb af kommunale årsværk til taskforce   

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: NA 

Fastsættelsen af supplerende adresser skal forberedes og understøttes af en taskforce 
bestående af faglige eksperter, som kan gennemføre pilotprojekt(er) og i øvrigt bistå 



Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne 
BC forudsætningsdiagram for "Genbrug af adressedata" 

 

 
 

 - 22 af 36 -  

 
 

 

kommunerne med at gennemføre opgaven. MBBL skal indkøbe kommunale årsværk dvs. 
adresseeksperter, som kan indgå i taskforcen.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Estimat: Baseret på foranalysens beskrivelse; skønnet til i alt 4 ÅV i årene 2013-2015. 

3.3.5 O40: Lønudgifter til udarbejdelse af foranalyse   

Ref. til foranalyse:  NA 

Lønudgifter i forbindelse med udarbejdelse af foranalysen vedr. initiativ 10.2b Genbrug af 
adressedata, herunder Spor 1 arbejdspakker AP1 – AP5, Spor 2 business case, og Spor 3 
ansvarsfordeling og implementeringsplan samt delaftale.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Kilder: MBBL’s afrapportering af initiativ 10.2b Genbrug af adressedata mv. 

3.3.6 O41: Konsulentbistand til foranalyse   

Ref. til foranalyse:  NA 

Omkostninger til konsulentbistand til udarbejdelse af foranalysen vedr. initiativ 10.2b Genbrug 
af adressedata, herunder Spor 1 arbejdspakker AP1 – AP5, Spor 2 business case, og Spor 3 
ansvarsfordeling og implementeringsplan samt delaftale.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Kilder: MBBL’s afrapportering af initiativ 10.2b Genbrug af adressedata mv. 

3.3.7 O41: Driftsomkostninger ifm. foranalyse   

Ref. til foranalyse:  NA 

Driftsomkostninger i forbindelse med foranalysen vedr. initiativ 10.2b Genbrug af adressedata, 
herunder Spor 1 arbejdspakker AP1 – AP5, Spor 2 business case, og Spor 3 ansvarsfordeling og 
implementeringsplan samt delaftale.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Kilder: MBBL’s afrapportering af initiativ 10.2b Genbrug af adressedata mv. 

Beskrivelse: Der er primært tale om omkostninger til afholdelse af møder og workkshops 
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4. Udgifter – aktiver 
 

 

Figur 2: Overblik over business casens infrastrukturforbedringer, herunder de dele der indgår i projekt 
GD2.c Adresseregister, som forelægges It-projektrådet 

 

4.1 Infrastrukturforbedringer (MBBL) 

4.1.1 O10: Etablering af Adressetjenester 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.2, I.3.5; S.1-10 

Udvikling af platform og tjenester der udstiller vejnavne- og adressedata samt hændelser på 
disse, v.hj.a. online web- og downloadtjenester, søge- og visningstjenester, downloadtjenester 
mv. i forskellige dataformater og protokoller. Når den fællesoffentlig datafordeler er etableret 
indgår adressetjenesterne heri.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Beskrivelse: En væsentlig andel af delprogrammets gevinster er baseret på, at de forbedrede  
adressedata stilles til rådighed for brugernes it-løsninger igennem simple, pålidelige og 
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effektive datatjenester, eksempelvis således at enhver digital selvbetjeningsløsning, hvori en 
bruger skal angive en adresseoplysning, anvender en af delprogrammets datatjenester.   

Delprogrammets adressetjenester er en videreudvikling af de nuværende tjenester i OIS og 
AWS, herunder AWS 2.0 og 3.0, SmartAdresse samt kortvisnings- og downloadtjenester 
etableret i medfør af INSPIRE-direktivet.  

EBST/MBBL har i 2011-2012 udformet en etablerings- og udviklingsplan for adressetjenesterne 
omkring AWS. Denne plan har ligget til grund for delprogrammets foranalyse af opgaven.  

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 3,0 mio. kr. 

4.1.2 O11: Etablering af Adressevælger  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.9, 1.2.1 

Udvikling af standardkomponenter til indbygning i digitale løsninger (fx selvbetjenings- og 
indberetningsløsninger o.l.), som gør det nemt for en bruger med få tastetryk og -valg angiver 
en valid adresse  (N5) 

Scenarium: Udgift i (1) 

Beskrivelse: En væsentlig andel af delprogrammets gevinster er baseret på, at de forbedrede  
adressedata stilles til rådighed for brugernes it-løsninger igennem simple, pålidelige og 
effektive datatjenester, eksempelvis således at enhver digital selvbetjeningsløsning, hvori en 
bruger skal angive en adresseoplysning, anvender en af delprogrammets datatjenester.   

En ”Adressevælger” er en sådan simpel komponent, der kan indbygges i enhver løsning, hvor 
en bruger skal angive en adresse. Adressevælgeren betyder at berugerne med få klik eller 
tastetryk er sikker på at angive en valid adresse, uden at skulle tænke på stavemåse osv.  

EBST/MBBL har i 2011-2012 indkøbt en sådan adressevælger og delprogrammet skal således 
sikre at denne tilpasses den nye datamodel for de autoritative adresser.  

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 0,8 mio. kr. 

4.1.3 O12: Etablering af Adresse fejl-melder  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.9 1.2.1 

Udvikling af standardkomponenter til indbygning i digitale løsninger, hvormed det bliver nemt 
for en bruger at indberette fejl og mangler i adresser, men således at det samtidig sikres at de 
nødvendige oplysninger er til rådighed og valideret, forud for at adressemyndigheden 
modtager sagen mhp. evt. rettelse.  

Scenarium: Udgift i (1) 

Beskrivelse: En væsentlig andel af delprogrammets gevinster er baseret på, at de forbedrede  
adressedata stilles til rådighed for brugernes it-løsninger igennem simple, pålidelige og 
effektive datatjenester.  

Hvis en bruger støder på en fejl eller mangel i en adresse skal brugeren på en meget simpel 
måde kunne rapportere og videreformidle denne oplysning til adressemyndigheden i den 
pågældende kommune. Adresse fejl-melderen er en komponent som på en simpel måde skal 
kunne indlejres i brugerløsninger for at opnå denne funktionalitet.  

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 0,8 mio. kr. 
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4.1.4 O13: Tilpasning af Adresse-info  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.3 

Etablering af websted med understøttelse af ikke-professionelle brugeres behov (fx lokalt taxi- 
eller budselskab) for på en simpel form (fx e-post, pdf) at kunne få oplysning om vejnavne- og 
adresseændringer svarende til en automatiseret version af ”den digitale opslagstavle” (DIVA). 

Scenarium: Udgift i (1)  

Beskrivelse: En væsentlig andel af delprogrammets gevinster er baseret på, at de forbedrede  
adressedata stilles til rådighed for brugernes it-løsninger igennem simple, pålidelige og 
effektive datatjenester.  

For brugere, f.eks. enkeltpersoner, små foreninger eller mindre virksomheder, der ikke er i 
stand til at tilgå delprogrammets Adressetjenester via en system til system-løsning, skal det 
være muligt alligevel at have adgang til de relevante oplysninger om nye vejnavne og adresser 
indenfor brugerens interesseområde – fx kommune eller region e.l.  

Delprogrammet skal sikre at en sådan mulighed – kombineret med et evt. abonnement, RSS-
feed e.l.  indbygges i en relanceret udgave af webstedet ”adresse-info.dk”. 

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 0,8 mio. kr. 

4.1.5 *O14: Etablering af Adresseregister  

Ref. til foranalyse:  U5; Spor 1 ref. nr: I.5.1 

Etablering af et nyt adresseregister som basisregister for vejnavne og adresser inkl. geografi 
samt integration til baggrundskort (geografisk kulisse), matrikel (ejendom), BBR (bygninger, 
enheder), DAGI-sys, (automatisk dannelse af data om beliggenhed i distrikter), FOT (vejmidte), 
og CPR (overensstemmelse med folkeregistreringen). 

Scenarium: Udgift i (1)  

Beskrivelse:  Delprogrammet skal sikre et systematisk genbrug af de autoritative adressedata i 
offentlige og private it-løsninger og -produkter, således at myndigheder og virksomheder ikke 
længere skal opdatere og ajourføre egne kopiregistre med adressedata.  

En af betingelserne for at realisere dette mål, er at kvaliteten og aktualiteten af adressedata 
forbedres, hvilket dels kræver, at der etableres et egentligt adresseregister som er tilpasset de 
nye krav og den tilhørende nye data- og kvalitetsmodel, dels kræver at den kommunale 
adressemyndighed får adgang til en effektive og simpel brugerapplikationer (registerklient) 
hvori registreringsopgaven kan løses effektivt.  

Forudsætning *O14 omfatter etableringen af Adresseregisteret, dvs. selve  grunddatasystemet 
for vejnavne- og adressedata. 

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 9,0 mio. kr. 

4.1.6 *O15: Etablering af Adresseklient  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.1 I.1.8 

Udvikling af en vejnavne- og adresseklient til brug for adressemyndigheden, således at hele 
vejnavne- hhv. adressedannelsen understøttes i ét værktøj, herunder med integration til 
baggrundskort, matrikel, BBR bygning, vejmidter (FOT) mv.  

Scenarium: Udgift i (1)  
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Beskrivelse:  Delprogrammet skal sikre et systematisk genbrug af de autoritative adressedata i 
offentlige og private it-løsninger og -produkter, således at myndigheder og virksomheder ikke 
længere skal opdatere og ajourføre egne kopiregistre med adressedata.  

En af betingelserne for at realisere dette mål, er at kvaliteten og aktualiteten af adressedata 
forbedres, hvilket dels kræver, at der etableres et egentligt adresseregister som er tilpasset de 
nye krav og den tilhørende nye data- og kvalitetsmodel, dels kræver at den kommunale 
adressemyndighed får adgang til effektive og simple brugerapplikationer, hvori registrerings-
opgaven kan løses effektivt.  

Forudsætning *O15 omfatter etableringen af den eller de brugerapplikationer (Adresseklient), 
som adressemyndigheden skal betjene sig af når vejnavne og adresser registreres og ajour-
føres. 

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 4,0 mio. kr. 

4.1.7 *O16: Etablering af Adressedialogklient  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: Notat: "Registrering af supplerende erhvervsadresser mm -beskrivelse" 

Udvikling af it til håndtering af ejeroplysninger om adresser, herunder om supplerende 
adresser som er i faktisk brug samt løsning der kan understøtte og håndtere partshøring fuldt 
digitalt, forud for at de supplerende adresser fastsættes.  

Scenarium: Udgift i (1)  

Beskrivelse:  Delprogrammet skal sikre et systematisk genbrug af de autoritative adressedata i 
offentlige og private it-løsninger og -produkter, således at myndigheder og virksomheder ikke 
længere skal opdatere og ajourføre egne kopiregistre med adressedata.  

En af betingelserne for at realisere dette mål, er at kvaliteten og aktualiteten af adressedata 
forbedres, hvilket dels kræver, at der etableres et egentligt adresseregister som er tilpasset de 
nye krav og den tilhørende nye data- og kvalitetsmodel, dels kræver at den kommunale 
adressemyndighed får adgang til effektive og simple brugerapplikationer, hvori registrerings-
opgaven kan løses effektivt.  

Forudsætning *O16 omfatter etableringen af en applikatoin (Adresse dialog-klient) der kan 
understøtte samarbejdet mellem adressemyndighed og andre parter om fastsættelsen af 
vejnavne og adresser i et bestemt område, herunder først og fremmest ejere/brugere ifm 
dialogen om områdets og bygningernes benyttelse, adgangsforhold, vej- og stiforhold, forslag 
til ændrede vejnavne og adresser, behandling af fejlrapporter, partshøring mv.  

Adresse dialog-klient vil spille en første, central rolle som it-understøttelse af delprogrammets  
projekt for fastsættelse af supplerende adresser. 

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 3,0 mio. kr. 

4.1.8 *O25: Etablering af Løsning for Grønland 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.7a 

Komponent som varetager CPR Vejs funktionalitet mhp. vejnavne og vejdistrikter i forhold til 
folkeregistreringen mv. på Grønland. 

Scenarium: Udgift i (1) 
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Beskrivelse: I Grønland anvendes CPR som folkeregistreringssyetem på samme måde som i 
Danmark. Det betyder at CPR’s Vejregister indgår som grundlag for registreringen af 
kommune, bopælsadresse, postnummer, sogn, afstemningsområde osv.  

Når CPR’s vejregister som følge af delprogrammet udfases og nedlægges efter en overgangs-
periode, skal der findes en erstatningsløsning som kan sikre en fortsat effektiv CPR-registrering 
i Grønland. 

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 0,8 mio. kr. 

4.2 Infrastrukturforbedringer (andre) 

4.2.1 O20: Tilpasning af CPR til Adresseregister 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: 1.3.1, 1.3.2, I.1.7; Notat: "Modernisering af CPR’s adressegrundlag ved 
genbrug af autoritative adresser" 

CPR omlægges så det anvender Adresseregisterets autoritative data som grundlag, og således 
at data sv.t. CPR Vej kan dannes ud fra BBR's oplysninger (via DAGI-sys) mhp i en overgangs-
periode at kunne dataforsyne systemer der anvender CPR Vej 

Scenarium: Udgift i (1)  

Beskrivelse: En væsenrlige forudsætning for at realisere business casens gevinster er, at CPR 
overgår til at anvende adresseregisteres autioritative data som grundlag for registreringen af 
dansk oplhold, således at der opnås en 100 % overensstemmelse med adressegrundlaget.   

Forudsætning O20 omfatter den nødvendige tilpasning af CPR-systemet til at overgå til at 
anvende Adresseregisters data som grundlag og udfase CPR’s Vejregister efter en 
overgangsperiode. 

Estimat: Devoteam pba CPR systembeskrivelse og økonomisk estimat: 9,0 mio. kr.  

4.2.2 O22: Tilpasning af Skat ER til Adresseregister 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: NA 

SKAT's Erhvervssystem mv. omlægges så det anvender BBR's autoritative adresser som 
grundlag 

Scenarium: Udgift i (1)  

Beskrivelse: En væsenrlige forudsætning for at realisere business casens gevinster er, at CVR’s 
og SKATs erhvervsregistrering overgår til at anvende adresseregisteres autioritative data som 
grundlag, således at der opnås en 100 % overensstemmelse.   

Forudsætning O22 omfatter den nødvendige tilpasning af Skats Erhvervsregister mv. og 
tilhørende, relevante snitflader, til at anvende Adresseregisters data som grundlag.  

Bemærkning: Den tilsvarende forudsætning for så vidt angår CVR’s tilpasning, indgår allerede i 
ERST’s moderninseringsprogram for erhvervssystemerne, hvorfor denne forudsætning ikke 
indgår i nærværende business case eller forudsætningsdiagram. 

Estimat: Devoteam pba Skat systembeskrivelse og økonomisk estimat: 4,5 mio. kr. 
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4.2.3 O23: FOT tilpasning af snitflader 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.1.1, I.1.8 

FOT-systemet skal tilpasses således at det kan anvende delprogrammets vejobjekter, herunder 
navngiven vej og vejnavnepolygon, som grundlag for opdatering og ajourføring af FOT vej- og 
stimidte.  

Scenarium: Udgift i (1)  

Beskrivelse: Når fastsættelse og registrering af vejnavne overflyttes fra CPR’s vejregister til 
Adresseregisteret skal adressemyndigheden foretage en omtrentlig registrering af den 
navngivne vejs geografiske beliggenhed og udstrækning. Registreringen vil ske i form af et 
”vejnavneområde”, der enten kan fremstå som et rektangel e.l. der omskriver vejnavnet eller 
som en omtrentligt indtegnet linie, der repræsenterer den pågældende vejs beliggenhed og 
udstrækning.  

Kommunens FOT-ansvarlige vil – efter princippet om ”løbende, sagsorienteret ajourføring 
(LSA) – kunne anvende oplysningen om vejnavneområdet som grundlag for en ajourføring af 
FOT’s vejmidte-objekter og/eller af vejmidte-objekternes tilhørende vejnavn (vejkode).  

Forudsætning O23 omfatter den nødvendige tilpasning af FOT’s snitflader til at kunne 
importere navngivne vej og vejnavneområde og/eller til at kunne benytte disse data som 
”kulisse” for en ajourføring af FOT. 

Estimat: Devoteam pba fornalysens beskrivelse og GST smlgn m. tilsv. snitflader: 0,75 mio. kr. 

4.2.4 O24: Tilasning af Digital Flytteløsning  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: I.3.3 

Den digitale flytteløsning tilpasses Adresseregisterets autoritative adressedata inkl. Adresse-
tjenester, først og fremmest Adressevælger og Adresse fejl-melder. 

Scenarium: Udgift i (1)  

Beskrivelse: Forudsætning O24 omfatter tilpasningen af de digitale flytteløsninger (fra Kombit 
og andre) til det nye Adressegrundlag. Løsningerne bør indrettes til at anvende 
Adressevælgeren mhp. at udpege en valid adresse og kunne linke den valgte adresse til en 
oplysning om boligens beskaffenhed type og livscyklus (fx bolig undervejs).  

Flytteløsningen bør ligeledes integrere den nye Adresse fejl-melder således at borgeren kan 
anvende denne, hvis den pågældende adresse mangler i Adresseregisteret, i stedet for at 
skulle henvende sig personligt til kommunen. 

Målet er at minimere antallet af ”kanalskift”, dvs. situationer hvor en borgere tvinges over på 
en ikke-digital (og dyrere) løsning (personlig kontakt, e-mail e.l. til kommunens borgerservice).    

Estimat: Devoteam pba foranalysens beskrivelse smlgn m. tilsv. it-komponenter: 1,5 mio. kr. 

 



Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne 
BC forudsætningsdiagram for "Genbrug af adressedata" 

 

 
 

 - 29 af 36 -  

 
 

 

5. Kvalitative gevinster, drift for  private 
/offentlige selskaber  

5.1 Indberetning (G1p-G2p) 

5.1.1 G1p: Tid til håndtering af fejl i indberetnings-løsninger  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr.: G.2.2, G.3.4, G.3.5, G.3.7, G.4.1,  

Private virksomheder bruger i dag tid til at håndtere fejl og usikkerheder i den indberettede 
adresse, fordi indberetningsløsningen ikke sikrer, at adressen er valid. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), erfaringer med Kombit digital flytteløsning, kommunal borger-
service, Udbetaling Danmark, Post Danmark. 

Eksempler: Forsyningsselskaber, teleselskaber, (flyttemeddelelse, selvbetjening), forsik-
ringsselskaber, kreditinstitutioner, internethandel, transportvirksomhed, brev- og 
pakketransport (fx Post Danmarks flyttemeddelelse), medier, aviser, tidsskrifter, service mv. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder at enhver 
virksomheds indberetningsløsning (selvbetjening, anmeldelse, ansøgning o.l.) kan bygges 
således at den anvender autoritative adresser. Borgeren eller virksomheden vil (f.eks. ved brug 
af delprogrammets ”adresse-vælger” komponent) kunne angive en korrekt adresseoplysning 
med få klik, uden risiko for stavefejl, fejl i postnummer o.l., og uden risiko for at angive f.eks. 
et husnummer som ikke eksisterer.  

Hvis den pågældende løsning har adgang til CPR hhv. CVR og hvis adresseoplysningen udgør 
borgerens bopæl, hhv. virksomhedens beliggenhed, vil den korrekte og fuldstændige adresse 
kunne herfra. Da delprogrammet betyder at både CPR og CVR anvender autoritative adresser, 
vil der også i disse tilfælde være sikkerhed for at adressen er korrekt.  

For den virksomhed eller medarbejder, der modtager indberetningen er det en gevinst, at der 
ikke længere skal bruges tid på at udrede fejl som følge af ukorrekt, ufuldstændig eller usikker 
adresseoplysning. 

Regneforudsætninger: Antal årlige indberetninger hvor sådanne adressefejl og -mangler 
undgås, antal minutter i gennemsnit til udredning af sådanne fejl.  

Estimat: Analogi til G1, i det offentlige. Herudfra kan gevinsten (worst case) estimeres 
svarende til kommunernes andel dvs. 2,3 mio. kr.  

5.1.2 G2p: Tid til manuel indtastning af data i indberetningsløsninger 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.3.3, G.3.5, G.3.6, G.3.25, G.3.26, G.4.2 

Private virksomheder bruger i dag tid til at manuelt at indtaste en indkommende adresse-
oplysning i sagsbehandlingssystemet i stedet for at overføre den digitalt eller med få tastetryk.  

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) 



Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne 
BC forudsætningsdiagram for "Genbrug af adressedata" 

 

 
 

 - 30 af 36 -  

 
 

 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), erfaringer med digital flytteløsning, kommunal borgerservice, 
Udbetaling Danmark, Post Danmark. 

 

Eksempler: Forsyningsselskaber, teleselskaber, (flyttemeddelelse, selvbetjening), forsik-
ringsselskaber, kreditinstitutioner, internethandel, transportvirksomhed, brev- og 
pakketransport (fx Post Danmarks flyttemeddelelse), medier, aviser, tidsskrifter, service mv. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder at enhver indberet-
ningsløsning (selvbetjening, anmeldelse, ansøgning o.l.) kan bygges således at den anvender 
autoritative adresser. Borgeren eller virksomheden vil (f.eks. ved brug af delprogrammets 
”adresse-vælger” komponent) kunne angive en korrekt adresseoplysning med få klik, hvorved 
adressens UUID samtidig vil være til rådighed.  

Hvis den pågældende løsning har adgang til CPR hhv. CVR og hvis den pågældende adresse-
oplysning udgør borgerens bopæl, hhv. virksomhedens beliggenhed, vil den korrekte og 
fuldstændige adresse kunne hentes herfra. Da delprogrammet betyder at både CPR og CVR an-
vender autoritative adresser, vil adressens UUID også i disse tilfælde være til rådighed.  

For den medarbejder eller virksomhed, der modtager indberetningen er det en gevinst, at 
adressen kan overføres digitalt (nemmest v.hj.a. UUID’en), således at medarbejderen ikke skal 
indtaste hele adressen manuelt. 

Regneforudsætninger: Antal årlige indberetninger som efterhånden overgår til at anvende 
delprogrammets nettjenester og dermed undgår at indtaste adresseoplysningen manuelt, 
antal minutter i gennemsnit til en sådan indtastning.  

Estimat: Analogi til G2, i det offentlige. Herudfra kan gevinsten (worst case) estimeres 
svarende til kommunernes andel dvs. 14,2 mio. kr.  

5.2 Nye it-systemer  

5.2.1 G3p: Årlige etableringsudgifter for nye adresseafhængige it-systemer  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.5.1 

Virksomhederne bruger i dag udviklingsomkostninger og dermed anskaffelsessum for it-
systemer som anvender adresser, fordi de autoritative adressedata ikke er til rådighed via 
nettjenester. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), notat fra Grontmij, BC for AWS (2006), notat fra EogS, kommunal it-
arkitekt, Udbetaling Danmark. 

Eksempler: Så godt som alle virksomheder med kunde- eller leverandørrelationer, der skal 
vedligeholdes. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder private 
virksomheders nye eller moderniserede it-løsninger ikke behøver at etablere egen 
adressefunktionalitet, f.eks. til indberetning, søgning eller opdatering af adresseoplysninger.  

Såfremt it-løsningen har behov for en fuldstændig og konsolideret adressedatabase (dvs. en 
fuld kopi) vil denne kunne vedligeholdes og opdateres via delprogrammets ”hændelses-
services”. Såfremt it-løsningen alene har brug for adressen som en egenskab knyttet til de 
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enkelte sagsobjekter e.l. vil delprogrammets søge- og opslagstjenster kunne anvendes til 
effektivt at finde frem til en korrekt adresse. Da delprogrammet på denne måde stiller 
adresserne til rådighed som en fællesoffentlig service, svarer til gevinsterne til gevinsterne ved 
at anvende ”serviceorienteret arkitektur” (SOA).  

I nul-scenariet kan det enten antages at hvert enkelt it-system etablerer den fornødne adres-
sefunktionalitet internt, eller at hver virksomhed/koncern bygger en lokal adressetjeneste, der 
kan understøtte alle myndighedens it-systemer med de pågældende data. Dette sidste svarer 
til hvad Gentofte kommune har gjort for CPR-data (CPR service brooker).  

Regneforudsætninger: Analogi til G3 i det offentlige. Herudfra kan gevinsten(worst case)  
estimeres svarende til statens andel dvs. 6,4 mio. kr. årligt. 

5.3 It-drift og datahåndtering (G4p-G8p) 

5.3.1 G4p: Driftsudgifter for nye adresseafhængige it-systemer  

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.5.1, G.5.2 

Private virksomheder bruger i dag løbende driftsomkostninger for it-systemer som anvender 
adresser, fordi de autoritative adressedata ikke er til rådighed via nettjenester 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) 

NB! Gevinsterne G4p-G8p opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), notat fra Grontmij, BC for AWS (2006), interviews med OIS-
distributører, notat fra EogS, Udbetaling Danmark. 

Eksempler: Så godt som alle virksomheder med kunde- eller leverandørrelationer, der skal 
vedligeholdes. 

Beskrivelse: Delprogrammet stiller nettjenester til rådighed, som betyder at private 
virksomheders nye eller moderniserede it-løsninger ikke behøver at etablere egen 
adressefunktionalitet. Eksempelvis vil det ofte være fordelagtigt at undlade at etablere en 
fuldstændig lokal adressekopi (database) i det enkelte it-system.  

Da it-løsningen således bliver billigere, vil driftsomkostningerne, alt andet lige, ligeledes være 
lavere.  

Regneforudsætninger: G4p-G8p opgøres samlet - se nedenfor under G8p. For G4p skønnes det 
at hver virksomhed/koncern i gennemsnit vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr.   

5.3.2 G5p: Udgifter til opdatering mv. for eksisterende adresseafhængige 

systemer 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.2.13, G2.27, G.2.28, G.4.13, G.5.3   

Private virksomheder har i dag dataudgifter til opdatering af lokale it-systemer som har behov 
for egen adressedatabase, fordi offentlige data kræver betaling, fordi der skal tilkøbes ekstra 
data, f.eks. erhvervsadresser og geokodning. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

NB! Gevinsterne G4p-G8p opgøres samlet. 
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Kilder: Spor 1 WS (se ref.), spørgeskemaundersøgelse for OIS adresser 2010, NOVA 
interessentundersøgelse, interview med kommuner, Rigspolitiet, interviews med OIS-
distributører, BC for AWS (2006). 

Eksempler: Så godt som alle virksomheder med kunde- eller leverandørrelationer, der skal 
vedligeholdes. 

Beskrivelse: Mange it-systemer er i dag afhængige af at tilkøbe data eller lignende opdatere 
eller supplerer systemets lokale adressedatabase. Det kan være opdateringsdata som rekvire-
res via en OIS-distributør, supplerende data fra andre leverandører, f.eks. til geokodning, eller 
erhvervsdata som sikrer, at alle erhvervsadresser er til rådighed. 

Delprogrammet vil sikre at samtlige adressedata inkl. geokodning og supplerende 
erhvervsadresser er til rådighed i alle gængse dataformater og -standarder.  

Regneforudsætninger: G4p-G8p opgøres samlet - se nedenfor under G8p. For G4p skønnes det 
at hver virksomhed i gennemsnit vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr.  

5.3.3 G6p: Tid til opdatering af nuværende adresseafhængige systemer 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.4.13, G.5.3 

Private virksomheder bruger i dag tid til opdatering af lokale it-systemer som har behov for 
egen adressedatabase, fordi data ikke er til rådighed i standardformater og -tjenester. 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1) )  

NB! Gevinsterne G4p-G8p opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), spørgeskemaundersøgelse for OIS adresser 2010, NOVA 
interessentundersøgelse, interview med kommuner, Rigspolitiet, interviews med OIS-
distributører, BC for AWS (2006). 

Eksempler: Så godt som alle virksomheder med kunde- eller leverandørrelationer, der skal 
vedligeholdes. 

Beskrivelse: Mange it-systemer er i dag afhængige af at systemets lokale adressedatabase 
opdateres manuelt med nye grunddata eller med særlige tilkøbte supplerende data. Ofte 
indebærer processen at de nye eller tilkøbte manuelt skal om-formateres så de matcher det 
format som it-systemet anvender.  

Delprogrammet vil sikre at samtlige adressedata er til rådighed i alle gængse dataformater og 
datastandarder fra en enkelt kilde, således at manuel datakonvertering undgås.  

Regneforudsætninger: G4p-G8p opgøres samlet - se nedenfor under G8p. For G6p skønnes det 
at hver virksomhed i gennemsnit vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr. 

5.3.4 G7p: Tid til lokal håndtering af adressedata herunder erhvervsadresser 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.2.1, G.2.5, G.2.7, G.2.9, G.2.11, G.2.12, G.2.13, G.2.14, G.2.15, G.2.16, 
G.2.17, G.2.19, G.2.20, G.2.21, G.2.27, G.2.28, G.3.1, G.3.12, G.3.14, G.3.15, G.3.17, G.3.18, G.3.19, 
G.3.23, G.3.24, G.3.27, G.2.28, G.4.4, G.4.5, G.4.7, G.4.8,  G.4.9, G.4.12, G.4.14, G.4.15, G.4.16, G.4.18, 
G.4.23, G.4.26, G.4.27, G.4.29  

Private virksomheder bruger tid til at håndtere adressedata, rette fejl, udrede problemer mm. 
(fx rettelser og tilføjelser til lokal database, fejlmelding o.l.), fordi der ikke anvendes 



Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne 
BC forudsætningsdiagram for "Genbrug af adressedata" 

 

 
 

 - 33 af 36 -  

 
 

 

autoritative adressedata eller fordi der mangler erhvervsadresser (færre "adressetekniske 
aktiviteter") 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

NB! Gevinsterne G4p-G8p opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.) , NOVA interessentundersøgelse, Post Danmark, HRKS og andre ifm. 
forberedelse af høringsproces. 

Eksempler: Så godt som alle virksomheder med kunde- eller leverandørrelationer, der skal 
vedligeholdes. 

Beskrivelse: I mange forretningsprocesser anvendes der tid til ”adressetekniske aktiviteter” 
der skyldes at den pågældende proces ikke er baseret på autoritative og/eller opdaterede 
adressedata.  

Eksempler er: Håndtering af fejl i adressen, som rettes lokalt i systemet, og ikke ved kilden. 
Spild af tid når kilden til fejlen skal findes, tilføjelser af supplerende adresser som følge af at 
adressedatabasen er erkendt utilstrækkelig. Fejl og usikkerhed om en adresse er ændret 
(f.eks. om-nummereret) eller om personen/virksomheden er flyttet, selvstændige rettelser i 
vejnavne, husnumre eller geokoder for en adresse o.l.  

Som følge af delprogrammet vil antallet af sådanne uproduktive aktiviteter kunne reduceres 
når det pågældende forretningsområde kan overgå til at anvende de autoritative adressedata.  

Regneforudsætninger: G4-G8 opgøres samlet - se nedenfor. For G7 skønnes det at hver 
virksomhed i gennemsnit vil have en årlig gevinst på i alt 60 t.kr.  

5.3.5 G8p: Tid til manuel indsamling af oplysninger om nye vejnavne og 

adresser 

Ref. til foranalyse:  Spor 1 ref. nr: G.4.2, G.4.10, G.4.11,  

Private virksomheder bruger tid på løbende at opdatere deres datasæt med nye vejnavne- og 
adressedata som de modtager fra forskellige kilder (kommuner) og på forskellige analoge 
formater (e-mail og pdf-dokumenter ol). 

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

NB! Gevinsterne G4p-G8p opgøres samlet. 

Kilder: Spor 1 WS (se ref.) , DIVA rapporten (2006), NOVA interessentundersøgelse (2011), 
112-sekretariatet. 

Eksempler: Så godt som alle virksomheder med kunde- eller leverandørrelationer, der skal 
vedligeholdes. 

Beskrivelse: For at orientere om oprettelsen af nye vejnavne og adresser, sender kommuner-
ne i dag mails og tilhørende pdf-dokumenter til en række eksterne parter, herunder til den 
”elektroniske opslagstavle” for nye vejnavne, DIVA. Blandt modtagene af informationen er 
Falcks redningskorps, forsyningsselskaber, lokale transportselskaber, producenter af digitale 
kort, vejvisere, GPS-data mv. Antallet af parter som hver kommune sender til, varierer fra ca. 
20 op til ca. 200.   

Modtagerne anvender informationen til manuelt at opdatere deres it-system, digitale kort 
database e.l. Et par af de større forsyningsselskaber oplyser at de anvender mellem ½ og 1 års-
værk til opgaven.  
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Delprogrammet vil betyde at de relevante oplysninger er til rådighed for hver enkelt ekstern 
bruger på en digital og standardiseret form som abonnement e.l. med mulighed for at 
opdateringerne kan overføres direkte til brugerens it-system. 

Regneforudsætninger: G4p-G8p opgøres samlet - se nedenfor. For G8p skønnes det at hver 
virksomhed i gennemsnit hver vil have en årlig gevinst på i alt 20 t.kr.  

Estimat: For G4p-G8p skønnes det jf. ovenfor at hver virksomhed vil have en årlig gevinst på: 
G4p: 20 t.kr,  G5p: 20 t.kr, G6p: 20 t.kr, G7p: 50 t.kr og G8p: 20 t.kr, dvs. i alt 130 t.kr. Antages 
en analog med staten, vil 46 virksomheder i alt have gevinster svarende til (worst case) 6,4 
mio.kr/år.  

5.3.6 G10p: Andre forretningsmæssige gevinster 

Ref. til foranalyse:   Spor 1 ref. nr: G.2.4, G.2.6, G.2.10, G.3.8, G.3.9, G.23.10, G.3.11, G.3.13, G.3.16, 
G.3.20, G.3.21, G.3.29, G.4.6, G.4.17, G.4.20, G.4.21, G.4.22, G.4.24, G.4.25, G.4.28 

Private virksomheder har unødvendige omkostninger som følge af ikke-optimerede forret-
ningsprocesser og logistik, manglende kontrol af udbetalinger hhv. opkrævninger samt unød-
vendige tab af liv, helbred eller værdier (beredskab)  

Scenarium: Omkostning belaster (0), falder bort i (1)  

Kilder: Spor 1 WS (se ref.), NOVA interessentundersøgelse (2011), interviews med forsynings-
selskaber, Arbejdstilsynet, Udbetaling Danmark, Post Danmark 

Eksempler: Så godt som alle virksomheder med kunde- eller leverandørrelationer, der skal 
vedligeholdes. 

Beskrivelse: Interviews og dokumenterede cases viser at myndighedernes ressourceforbrug på 
en række områder kan optimeres hvis de anvendte adressegrundlag er bedre, mere korrekt, 
og hvis der er overensstemmelse mellem de anvendte adresser og adresserne i de øvrige 
grunddataregistre, første og fremmest CPR, CVR og BBR. Eksempler på område med et opti-
meringspotentiale er:  

 Bedre logistik, f.eks. forbedret kørselsplanlægning i forbindelse med kørselsopgaver, 
”flådestyring”, serviceopgaver, pakketransport og kurervirksomhed og tilsvarende.  

 Færre fejl ved fremmøde på en adresse, hvor en kunde eller leverandør er fraflyttet  

 Færre kørselsplanlægning og ruteoptimering følge af bedre grunddata og mere 
opdaterede GPS-systemer.  

 Undgå fejl i tilsagn, udbetalinger eller opkrævninger p.gr.a. ufuldstændige adresse- 
eller boligdata (f.eks. private forsikringsordninger), som er vanskelige at rette tilbage.  

 Undgå manuel behandling af problemer, der kunne have været fanget automatisk, 
f.eks. i forbindelse med flytning, returpost o.l. 

Regneforudsætninger: G10p opgøres samlet som et yderst forsigtigt skøn baseret på cases fra 
hhv. Udbetaling Danmark og Post Danmark som begge har oplyst at bedre adressedata udgør 
en direkte forudsætning for at deres forretningsprocesser vil kunne rationaliseres og forbedres 
svarende til (worst case) hhv. 19 og 5 mio. kr. om året. 

En tilsvarende case fra Arbejdstilsynet (AT) om anvendelsen af georelaterede adressedata og 
virksomhedsoplysninger ved planlægning og gennemførelse af AT’s 65.000 årlige virksomheds-
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tilsyn, viser at tilsvarende forretningsmæssige gevinster også findes i den ”rent” offentlige 
sektor. 

Case: Udbetaling Danmark (UDK) udbetaler hvert år et tocifret milliardbeløb i boligstøtte. Der 
er ca. 500.000 løbende sager og 200.000 nye sager. Baseret på oplysninger fra UDK kan de 
direkte gevinster ved at indføre en 100 % overensstemmelse mellem CPR, BBR-data og den 
autoritative adresse kan (worst case) opgøres til i alt 19 mio.kr om året.  

Case: Post Danmark (PDK) oplyser at 200-300.000 forsendelser hver måned returneres på 
grund af fejl i adresseringen og at hver fejl medfører omkostninger på 10 kr. PDK anfører på 
denne baggrund at bedre og mere fuldstændige adresser og adressedata, som vil være et 
resultat af delprogrammet, vil kunne give direkte økonomiske gevinster i postprocessen. For 
Post Danmarks vedkommende kan det meget forsigtigt anslås at en reduktion i fejlpost på 
(worst case) 20 % vil være mulig. Dette vil kunne opgøres til en gevinst på 5,0 mio. kr. pr. år.  

Samlet set antages det at der i den private sektor i alt, indenfor en 4-årig periode vil kunne 
hentes en samlet gevinst svarende til de to cases, dvs. 24 mio. kr. årligt. 

 

5.4 Generelt om gevinster hos private og offentlige selskaber  

5.4.1 Bemærkninger om fordeling af gevinsterne G1p-G10p  

Bemærkning: Business casen opgør gevinsterne for den private sektor og de offentlige 
selskaber under ét i gevinsterne G1p – G10p.  

Som der fremgår af beskrivelserne er opgørelsen baseret på en konstatering af, at alle de 
gevinster som delprogrammet giver anledning til i den offentlige sektor, (G1-G10) tillige vil 
gøre sig gældende for den private sektor samt for offentlige selskaber.  

Som beskrevet ovenfor er der tale om fire grupper af gevinster:  

 G1p+G2p: Sparet tid i forbindelse med indberetningsløsninger der håndterer 
adresseoplysninger, 

 G3p: Reducerede etableringsudgifter for adresseafhængige it-systemer 

 G4p-G9p: Reducerede driftsudgifter til it- og datahåndtering for adresseafhængige it-
systemer 

 G10p: Andre forretningsmæssige gevinster 

Flere af de identificerede cases, der danner grundlag for estimeringen gevinsterne stammer 
fra de to offentlige selskaber, Post Danmark og Udbetaling Danmark. Estimaterne er imidlertid 
også baseret på interviews, cases og dokumentation fra den ”rent” private sektor og på en 
analogi til dokumenterede, offentlige gevinster, f.eks. for så vidt angår G1+G2, indberetnings-
løsninger.   

Da estimeringen af de private gevinster er omfattet af en betydelig usikkerhed, er de beløb 
der indgår i BC’en baseret på en række særdeles konservative og forsigtige antagelser, først og 
fremmest om det samlede antal af it-løsninger, virksomheder og arbejdsprocesser, vil have 
gavn af delprogrammet.  

Omstående tabel (Figur 3) angiver et meget groft skøn over fordelingen af BC’ens gevinster på 
private virksomheder/brancher hhv. på navngivne offentlige selskaber.  
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Skønnet er baseret på et ”scorecard”, der på basis af MBBL’s baggrundsmateriale og bedste 
vurdering angiver om en bestemt gevinsttype (G1-G10) er relevant for den pågældende bran-
che eller virksomhed, samt den pågældende gevinsts anslåede relative størrelse i forhold til 
andre gevinsttyper.   

Tabellen må således tages med flere forbehold.  

 

10.2b Genbrug af adresser

Forsigtigt skøn over gevinster i den private sektor og disses fordeling

Private brancher 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt

Byggesektoren 0,3 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 7

Danske Advokater - - - - - - -

Ejendomsbranchen 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Den danske Landinspektørforening - - - - - - -

Finansielle branche 0,3 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 7

Forsikringsbranchen 1,1 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 25

Forsyningssektoren 2,3 5,2 7,3 9,2 9,2 9,2 9,2 52

GPS-producenter 0,3 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 7

Landbrugs- og skovsektoren - - - - - - -

Pensionsbranchen 1,0 2,1 3,0 3,8 3,8 3,8 3,8 21

Realkredit branchen - - - - - - -

Redning (såsom Falck) 0,3 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 7

Revisor branchen - - - - - - -

Råstofsektoren - - - - - - -

Teleselskaber 2,3 5,2 7,3 9,2 9,2 9,2 9,2 52

Transportsektoren 1,4 3,1 4,3 5,4 5,4 5,4 5,4 31

Brev- og pakkebefordring 2,3 5,2 7,3 9,2 9,2 9,2 9,2 52

XXX - - - - - - -

XXX - - - - - - -

Forsigtigt skøn over gevinster i offentlige selskaber og disses fordeling

Offentlige selskaber 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt

BaneDanmark - - - - - - -

DSB-salg - - - - - - -

Dong Energy 1,1 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 25

Energinet.dk 1,1 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 25

Metroselskabet I/S - - - - - - -

Post Danmark 1,1 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 25

PostNorden 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 4

Rejseplanen 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 4

Vandværker - - - - - - -

Naturgas selskaber 1,1 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 25

Udbetaling Danmark 1,1 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 25

XXX - - - - - - -

XXX - - - - - - -

Samlet gevinst G1p-G10p jf. BC 18,0 40,0 56,0 71,0 71,0 71,0 71,0 398  

Figur 3: Forsigtigt skøn over fordeling af gevinster i det private 

 


