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ADRESSEPROGRAMMET 
Staten og kommunerne forbedrer i 2014-15 Danmarks adresser, administrative ind-
delinger og stednavne og gør dem let tilgængelige. Det vil være til stor gavn for både 
borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

En hjørnesten i forvaltning og forretning 
I det daglige er præcise adresser praktiske, og i en ulykkessituation kan en entydig og synlig adresse være 
helt afgørende for, om hjælpen når frem i tide. Gode adressedata er en forudsætning for et velfungerende 
samfund – ikke kun for professionelle brugere, men også for borgerne, der skal kunne stole på deres GPS. 

Den korrekte adresseoplysning er en hjørnesten i mange forvaltningsopgaver og forretningsprocesser – og 
i de it-systemer, som understøtter dem. Let adgang til adressedata af høj kvalitet kan derfor både gøre det 
offentlige mere effektivt og sammenhængende, nedbringe virksomhedernes omkostninger til fx logistik 
samt åbne helt nye digitale forretningsmuligheder.  

I mange forvaltningsopgaver har det stor betydning for sagsbehandlingen, i hvilken kommune, politi- eller 
retskreds, sogn osv. en adresse hører til. Og for politi, ambulance og brandvæsen er et velkendt stednavn 
ofte mere præcist end selve adressen, når hjælpen skal nå hurtigt frem. Derfor indgår både administrative 
inddelinger og stednavne i en samlet forbedring af Danmarks adresser.

Effektiv adgang til bedre adressedata 
Staten og kommunerne har i foråret 2013 sammen igangsat Adresseprogrammet, som skal sikre, at de 
offentlige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne genbruges mere effektivt og 
systematisk end i dag. 

Programmet skal dels sikre pålidelige og effektive it-tjenester til at stille data til rådighed, dels forbedre 
kvaliteten og aktualiteten af de data, som programmet omfatter. Dermed får alle, der bruger adressedata, 
i løbet af 2014-15 tilbudt bedre data på en mere effektiv og pålidelig måde end i dag.  Det gælder både 
private virksomheder, offentlige myndigheder og de it-firmaer, der leverer deres systemer og løsninger. 
Alle data og tjenester bliver stillet frit og gratis til rådighed for både kommercielle og ikke-kommercielle 
formål. Det sker via en fællesoffentlig datafordeler. 

Som led i processen overgår de tre store grunddataregistre – CPR, CVR og BBR – til at anvende de autori-
tative adressedata som grundlag for deres data. Det betyder, at man i fremtiden kan bruge adressen som 
100 % fælles nøgle på tværs af person-, virksomheds- og ejendomsområdet. Hertil kommer, at CPR, CVR 
og BBR automatisk vil have adgang til helt præcise oplysninger om adressens geografiske position. 

 

Forbedringer allerede i 2014 
Adresseprogrammets mål vil være fuldt realiserede omkring 2015-2016, men der vil være nye data og 
tjenester til rådighed allerede i 2014 – blandt andet helt nye it-systemer for Danmarks administrative 
inddelinger og stednavne. 

I løbet af 2014-2015 vil kommunerne have en stor opgave med at forbedre adresserne og gøre dem mere 
fuldstændige og aktuelle. Når den fællesoffentlige datafordeler herefter sættes i drift, vil Adresseprogram-
mets data og -tjenester være til rådighed derfra.
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Adresseprogrammets milepæle 

Adresseprogrammets tre dataområder 

Vejnavne og adresser

Administrative inddelinger

Stednavne

Fælles planlægning
Specifikation af nye it-systemer
Dataforbedring påbegyndes

Adresser til rådighed via nye datatjenester
Nye systemer til administrative inddelinger og stednavne
Kommunerne forbedrer og supplerer adresserne

Nyt adresseregister er i drift
Adressedata har en bedre kvalitet og aktualitet
CPR, CVR og BBR anvender de nye adressedata

2013
2014

2015
Adresseprogrammet indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram, som regeringen, kommunerne og 
regionerne i oktober 2012 besluttede at gennemføre. Du kan læse mere om grunddata på 
www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata og følge Grunddataprogrammet på LinkedIn.
 

Adresseprogrammet bygger på ”knappenålsmetoden”. Det betyder, at stednavne og adresser er geo-
grafisk stedfæstede, så deres beliggenhed i en administrativ enhed kan afledes automatisk ved hjælp af 
geografien.  

Parterne i adresseprogrammet er: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KL, Geodatastyrelsen, 
CPR-kontoret, Erhvervsstyrelsen, SKAT og Digitaliseringsstyrelsen. Læs mere på 
www.adresseprogrammet.dk 

Nyskov

Kirkeby
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