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Figur 1: Informationsmodel for DAR


DAR 2.1.B 3 Informationsmodel for Adresser og Adgangspunkter [ClassDiagram] 

 Adgangspunkt4
Et geografisk punkt i terrænplan, som udpeger en særskilt adgang fra en navngiven vej og ind på et areal eller ind i en Bygning [Class] Bygning.

Objektet ”Adgangspunkt” udpeger en bestemt adgang fra færdselsnettet ind på et areal eller ind i en BBR-bygning/teknisk anlæg. På en byggegrund udpeger adgangspunktet således beliggenheden af indkørsel, låge e.l. Via en Geodanmark bygning i et baggrundskort udpeger adgangspunktet en bestemt indgangsdør e.l. som fører ind i BBR-bygningen. . For et teknisk anlæg i BBR, fx en vindmølle, et regnvandsbassin eller en bolværksplads, placeres adgangspunktet efter samme principper som for en BBR-bygning. 

Adgangspunktet registreres således at det er beliggende inde på det pågældende areal eller inde i den pågældende BBR-bygning, efter samme principper som den hidtidige ”adgangsadresse.

Oplysningen om adgangspunkter vil ofte skulle tilvejebringes af ejer eller dennes repræsentant. Ved forslag til udstykning af jordstykker som skal bebygges, foreslår landinspektøren adgangspunktets beliggenhed.

Nogle arealer og bygninger har flere adgangspunkter som kan have adgang fra forskellige navngivne veje. I disse tilfælde vil oplysningen om adgangspunkternes antal, belligenhed og evt. funktion (hovedindgang, personaleindgang o.l.) udgøre et udgangspunkt for adressemyndighedens beslutning om hvilke adresser der skal fastsættes og hvordan de skal betegnes. 

Enhver adresse fastsættes med udgangspunkt i netop ét adgangspunkt. I en bygning kan flere adresser (med forskellig etage og dørbetegnelse) dele det samme adgangspunkt. Der er ikke krav om at adgangspunkter som ikke anvendes til adresser, skal registreres. 

I visse tilfælde kan et adgangspunkt give adgang til adresser, som er beliggende i en anden BBR-bygning end den som adgangspunktet ligger i.

Når et fælles indgangsparti giver adgang til flere selvstændige BBR-bygninger, kan adgangen til hver af disse bygninger betragtes som et selvstændigt adgangspunkt hvortil der knyttes adresser i den pågældende BBR-bygning.

Adgangspunkt har altid et Vejpunkt med samme status.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
AdgangspunktStatus
Angiver status for adgangspunktet.

Status kan tage følgende værdier:
- Ikke i brug
- Bruges
- Udgået
AdgangspunktPosition
Geografisk punkt (2D/3D) som angiver adgangspunktets beliggenhed med x-y koordinater.
 Adresse4
En adresse fastsættes for at angive en bestemt adgang til 
- et areal, fx. en byggegrund, et grønt område eller en sportsplads
- en bygning, herunder et andet bygværk, f.eks. et teknisk anlæg
- en del af en bygning, fx en etage eller en bolig- eller erhvervsenhed i en bygning

En adresse kan endvidere fastsættes til et teknisk anlæg, fx vindmølle, transformerstation, regnvandsbassin eller bolværksplads, efter samme principper som for en bygning.
Det ”adresserbare objekt” (dvs. areal, bygning eller del af en bygning), som adressen angiver adgangen til, kan være eksisterende, planlagt eller under opførelse. 
En adresse skal altid knyttes til det adgangspunkt, som repræsenterer den adgang til arealet eller bygningen, som adressen benytter.  
I visse tilfælde kan det tilknyttede adgangspunkt være beliggende i en anden BBR-bygning end adressen.
Reglerne for kommunernes fastsættelse af adresser findes i adressebekendtgørelsen. En gyldig adresse består bl.a. af en læsbar struktur, som er sammensat af betegnelserne vejnavn, husnummer, evt. etage- og dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn samt postnummer. 
Vejnavn og husnummer fastsættes med udgangspunkt i den navngivne vej, som adressens adgangspunkt er knyttet til. Evt. etage- og dørbetegnelse fastsættes med udgangspunkt i den pågældende bygning. Evt. supplerende bynavn og postnummer afledes af adgangspunktets geografiske beliggenhed.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
AdresseStatus
Status på adressen, jf. Adressens livsforløb beskrevet i ADRLØS-B. 

Etagebetegnelse
Evt. etagebetegnelse til adressen.
Dørbetegnelse
Evt. dørbetegnelse for adressen.
Ikrafttrædelsesdato
Datoen for hvornår det pågældende begreb skal gøres gældende. Feltet er valgfrit. Hvis det ikke udfyldes, vil objektet blive gjort gældende fra dags dato.
Adressebetegnelse
En læsbar struktur, som er sammensat af betegnelserne 
- vejnavn via Husnummer 
- husnummerbetegnelse fra Husnummer
- evt. etage- og dørbetegnelse 
- evt. supplerende bynavn 
- postnummer og navn via Adgangspunktet

Bemærkning
Felt hvor sagsbehandler kan skrive eventuelle bemærkninger til Adresseopgaven.
 Adresseopgave4
En Adresseopgave er en samling af adresseobjekter, som indgår i en samlet ændringsproces og derfor skal kunne opdateres samtidig. Adresseopgave giver mulighed for at se adresseobjekterne før og efter ændringen. Adresseopgaven kan også bruges til at referere til andre sager fx byggesager.

Eksempel på en Adresseopgave er en gruppe af Adresser i bygning eller bebyggelse, som skal sendes i høring samlet eller sættes i kraft samtidig, Et andet eksempel er en ændring af en del af en Navngiven vej, som skal ske samtidig med at en række Adresser skal have nyt Husnummer (omnummereres). Forslag til f.eks. Adgangspunkter fra tredjepart kommer ind i systemet, som Adresseopgave. 
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
OpgaveNummer
Fortløbende nummerering af Adresseopgaven. OpgaveNummer genereres af Systemet.
OpgaveNavn
Navn på opgaven, der indikerer hvilket område og/eller hvad opgaven omhandler. Angives som fritekst af Adressemyndigheden ved oprettelse af opgaven. Adresseopgaver, der oprettes automatisk ved eksterne henvendelser, får standard et navn der beskriver, hvor opgaven er initieret fra. 
Status
Angiver om Adresseopgaven er aktiv eller afsluttet.
Sagsreference
En liste med reference til sagsnumre (andre sager, fx byggesager) ændringen i adressedata vedrører.
Ved eksterne henvendelser, kan dette være et link til modtaget materiale/fejlmelding.
OpgaveOmråde [0..1]
Det geografiske område der er omfattet af Adresseopgaven. 
IndmelderBemærkning
Angiver bemærkninger fra indmelder, fx landinspektørs forslag til adresser. Eller hvis det drejer sig om en fejlmelding, kan fejlmelder beskrive fejlen her.
SagsbehandlerSeneste
Viser hvilken sagsbehandler, der senest har arbejdet med Adresseopgaven.
UnderBehandling
Angivelse af, om Adresseopgaven er 'taget' af en Sagsbehandler eller ej.
Registrering
Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres.
Virkning
Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder.
Bemærkning
Felt hvor sagsbehandler kan skrive eventuelle bemærkninger til Adresseopgaven.
 Afstemningsområde4
Del af en kommune, hvor alle vælgere stemmer på et afstemningssted (bortset fra brevstemmer).
Objektet 'Afstemningssted' er fastlagt i Lov om valg til Folketinget: hver kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds skal være inddelt i afstemningsområder. En kommune eller del af en kommune kan dog også udgøre ét afstemningsområde. Det er kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning herom. Da stemmerne optælles for hvert afstemningsområde, udgør afstemningsområdet den mindste enhed i opgørelsen af valgets resultat.

Afstemningsområder lagres og ajourføres som tema i DAGI.

 Bygning4
Definition: 
En Bygning [Class] Bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejliget. En Bygning [Class] Bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag).For bygninger på lejet grund bliver det også referencen til BFE-nr (se GD1).

Beskrivelse:
På bygningsniveau i BBR findes de oplysninger, der er fælles for Bygning [Class] Bygning, det vil sige for alle de Enhed [Class] Enhed,  som Bygning [Class] Bygning indeholder (f.eks. tagbeklædning og materiale af ydre vægge).
Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig BestemtFastEjendom [Class] BestemtFastEjendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Bebyggelsen skal også have ensartede adgangsforhold (f.eks. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende).

Bemærkninger:
En Bygning [Class] Bygning må som udgangspunkt ikke opføres på tværs af skel mellem Samlet Fast Ejendom [Class] Samlet Fast Ejendom. Dette forekommer undtagelsesvist, hvorfor det skal være muligt at registrere en sådan Bygning [Class] Bygning.
En Bygning [Class] Bygning skal kunne registreres i BBR uanset om den er opført på et matrikuleret (Jordstykke [Class] Jordstykke/Samlet Fast Ejendom [Class] Samlet Fast Ejendom) eller Umatrikuleret areal [Class] Umatrikuleret areal- herunder også bygninger opført på søterritorie.

Forretningsmæssig Id:
Bygningsnummer i forhold til det SKAT-nummer (samvurderede ejendom) Konstruktionsidentifikation [Attribute] Konstruktionsidentifikation.

Bemærkninger på attributter:
Attributterne angivet i denne klasse giver et overblik. For detaljer om de enkelte attributter henvises til BBR Logisk datamodel for BBR 1.7 [ClassDiagram] BBR Logisk datamodel for BBR 1.7.

 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Konstruktionsidentifikation
Her angives den eller de konstruktionsidentifikationer der er relevant for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om tagmaterialer, vægmaterialer, etc. 
Anvendelser
Her angives den eller de anvendelse der er relevant for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om beboelse, produktion, lager, handel, etc. 
Arealer
 Her angives en mængde forskellige arealer af forskellige typer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt. Eksempler på forskellige typer kan være: 
 - Adgangsareal (trappeopgang o.lign.)
 - Fælleslokaler (festlokaler, aktivitietsloakler) 

Bemærkning:
Eksempler er arealer af for bygning, rum etc. Arealer er ofte angivet sammen med en type. 
Installationer
 Her angives en mængde forskellige installationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om varme-, afløbs- og tilløbsinstallationer eller tekniske installationer som tankanlæg, solcelleanlæg, etc. 
Klassifikationer
Her angives en mængde forskellige klassifikationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om sikkerhedsklassifikation, fredning, bevaringsværdig, etc. 
Notatlinjer
Her angives en mængde notatlinjer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Dette er frie tekst felter som kendes i BBR 1.5 
Tidsregistreringer
Her angives en mængde forskellige tidsregistreringer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er opføringsår for en bygning eller teknisk anlæg, dato for godkendelse af bygning for ibrugtagning, oprettelse af anmeldelses eller tilladelsessag, etc. 
Punkt
Her angives et punkt i form af koordinater for det enkelte BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om den fysiske placering samt klassifikationen af den aktuelle angivelse. 
 Bygningskrop4
GeoDanmark-objekt, der beskriver bygningens omrids på grunden, identificeret af en GeoDanmark objektID. Såfremt kommunen har gennemført en ”bygningsgeokodning” af den pågældende bygning, vil bygningskroppen herudover have en reference (ID) til den BBR-bygning, som den repræsenterer.
 Dørpunkt4
Registrering af dørpunkter er kun relevant for større bygningskomplekser, hvor der er en betydelig afstand mellem adgangspunktet og den del af bygningen som adressen hører til. Eksempler på sådanne bebyggelser er butikscentre, større institutioner o.l. 

I sådanne situationer vil dørpunkterne kunne anvendes til indendørs lokalisering og navigation frem til den rigtige adresse (dvs. butik e.l.) 
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Position
Geografisk punkt (3D) som angiver dørpunktets beliggenhed.
 Enhed4

Definition:
Et sammenhængende areal i en Bygning [Class] Bygning med selvstændig adgang. Enhed [Class] Enhed skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre Enhed [Class] Enhed. 

For ejerlejlighed samles Enhed [Class] Enhed, der udgør ejerlejligheden faktiske fysiske forhold, og har en relation mod Matriklens ejerlejligheds begreb (Ejerlejlighed [Class] Ejerlejlighed) og dermed BFE. (se GD1).

Beskrivelse:
Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre enheder. En Enhed kan være opdelt i Rum [Class] Rum, som fysisk befinder sig inde i enheden. En Enhed kan være et kælderrum eller et loftsrum.

Bemærkninger:
Enheden skal være afgrænset og fysisk adskilt fra andre Enheder. Enheden kan være opdelt i  Rum [Class] Rum.

En Enhed [Class] Enhed kan bestå af ingen eller flere Rum [Class] Rum og har derfor kardinaliteten 0..*. Enhed [Class] Enheder kan indeholde mange Rum [Class] Rum, men Rum [Class] Rum kan ikke deles på Enhed [Class] Enheder og derfor er relationerne 0..* og 1..1.

I informationsmodellen er kardinaliteten sat til 0..1, idet der i særtilfælde (kun kortvarigt og kun hvis adressemyndigheden har ikke oprettet Adresse [Class] Adresse) kan findes Enhed [Class] Enhed [Class] Enheder uden Adresse [Class] Adresse.

Forretningsmæssig Id:
Enhedsnummer iforhold til Bygning [Class] Bygning.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Anvendelser
Her angives den eller de anvendelse der er relevant for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om beboelse, produktion, lager, handel, etc. 
Arealer
 Her angives en mængde forskellige arealer af forskellige typer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt. Eksempler på forskellige typer kan være: 
 - Adgangsareal (trappeopgang o.lign.)
 - Fælleslokaler (festlokaler, aktivitietsloakler) 

Bemærkning:
Eksempler er arealer af for bygning, rum etc. Arealer er ofte angivet sammen med en type. 
Inddelinger
Her angives en mængde forskellige idelinger der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er antal værelser, køkkener, toiletter, baderum, etc. 
Installationer
 Her angives en mængde forskellige installationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om varme-, afløbs- og tilløbsinstallationer eller tekniske installationer som tankanlæg, solcelleanlæg, etc. 
Klassifikationer
Her angives en mængde forskellige klassifikationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om sikkerhedsklassifikation, fredning, bevaringsværdig, etc. 
Notatlinjer
Her angives en mængde notatlinjer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Dette er frie tekst felter som kendes i BBR 1.5 
Tidsregistreringer
Her angives en mængde forskellige tidsregistreringer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er opføringsår for en bygning eller teknisk anlæg, dato for godkendelse af bygning for ibrugtagning, oprettelse af anmeldelses eller tilladelsessag, etc. 
 Gadepostnummer4
De særligt fastsatte postnumre i København K, V og Frederiksberg C, som kun omfatter adresser der hører til en enkelt eller nogle få veje.
I de tre områder København K, V og Frederiksberg C har Post Danmark fastsat knap 500 postnumre der hver for sig kun omfatter et enkelt eller nogle få vejnavne. Det betyder at adresseres tilknytning til et postnummer her er afledt af den navngivne vej, som adressen hører til. I enkelte tilfælde omfatter gadepostnummeret kun den ene side af vejen (lige eller ulige husnumre) eller en del af vejen (beskrevet som et interval af husnumre).
Gadepostnumre lagres og ajourføres i DAGI's postnummertema.
 Gadepostnummertilhør4
Angiver at en Kommunedel af en navngiven vej helt eller delvist er beliggende i et af Københavns/Frederiksbergs ca. 500 Gadepostnumre. Hvis kun en del af vejen er beliggende i det pågældende Gadepostnummer angives dette ved hjælp af et eller flere husnummerintervaller i vejens ulige hhv. live vejside.

Oplysningerne vedligeholdes af Post Danmark i samråd med Københavns og Frederiksberg kommuner. 

For adresser der er omfattet af Gadepostnummertilhør, beregnes adressens beliggenhed i postnummeret herudfra. For øvrige adresser beregnes postnummeret ved geografisk forespørgsel (knappenålsmetoden) i DAGI.

Hvis er uoverensstemmelse mellem oplysningen om en adresses Gadepostnummertilhør og det postnummer som fremkommer ved en geografisk forespørgsel i DAGI, rettes DAGI's afgrænsning af det pågældende gadepostnummer automatisk. Dette sker ved at DAR kalder en DAGI-ajourføringsservice, som udvider det pågældende Gadepostnummer i et lille område uden om den pågældende adresse. 

Bemærkning: Et Gadepostnummer er i DAGI en særlig variant af et Postnummer. De ca. 500 Gadepostnumre optræder i områderne København K, København V og Frederiksberg C og har pt. værdier mellem 1150 og 1974. Nogle Gadepostnumre omfatter to eller flere veje. Ca. 35 Gadepostnumre omfatter ikke en hel vej; i disse tilfælde er der angivet et interval af lige hhv. ulige husnumre som er omfattet af gadepostnummeret. 
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Kommunenummer
Dette identificerer en aktuelle kommune.

Bemærkning:
Intet yderliger at bemærke.
Vejkode
Identifikation i overensstemmelse med CPR's hidtidige regler for vejkoder (0001-9899)
Vejnavn [0..1]
Det fulde vejnavn med korrekt stavemåde.
Vejadresseringsnavn
Forkortet udgave af vejnavnet (max 20 tegn). Hvis vejnavnet er under eller lig 20 tegn, så er vejadresseringsnavnet lig med vejnavnet.

Skal kontrolleres af retskrivningskontrollen.
Ulige husnummerinterval [0..*]
Et eller flere intervaller af reserverede ulige husnummerintervaller på en navngiven vej der definerer Gadepostnummeret
Lige husnummerinterval [0..*]
Et eller flere intervaller af reserverede lige husnummerintervaller på en navngiven vej der definerer Gadepostnummeret
 Grund4
Definition:	
l	Arealer, som i Grunddataregister (Matriklen) [Component] Grunddataregister (Matriklen) er opført som ét Jordstykke [Class] Jordstykke.
l	Fysisk sammenhængende arealer, som i Grunddataregister (Matriklen) [Component] Grunddataregister (Matriklen)  er opført som flere Jordstykke [Class] Jordstykke, når de ifølge noteringen i Grunddataregister (Matriklen) [Component] Grunddataregister (Matriklen) skal holdes forenede som en Samlet Fast Ejendom [Class] Samlet Fast Ejendom.

Beskrivelse:
På grundniveau i BBR findes de oplysninger, der er fælles for alle Bygning [Class] Bygning/Enhed [Class] Enhed og/eller Teknisk anlæg [Class] æg"Teknisk anlæg og inden for den pågældende ejendom (eksempelvis kloakforhold og vandforsyning).

Bemærkninger:
Fysisk sammenhængende Jordstykke [Class] Jordstykke for en Samlet Fast Ejendom [Class] Samlet Fast Ejendom, som tilhører forskellige ejerlav, udgør ligeledes én Grund [Class] Grund.

Forretningsmæssig Id:	
Intet at bemærke.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Installationer
 Her angives en mængde forskellige installationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om varme-, afløbs- og tilløbsinstallationer eller tekniske installationer som tankanlæg, solcelleanlæg, etc. 
Klassifikationer
Her angives en mængde forskellige klassifikationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om sikkerhedsklassifikation, fredning, bevaringsværdig, etc. 
Notatlinjer
Her angives en mængde notatlinjer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Dette er frie tekst felter som kendes i BBR 1.5 
Tidsregistreringer
Her angives en mængde forskellige tidsregistreringer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er opføringsår for en bygning eller teknisk anlæg, dato for godkendelse af bygning for ibrugtagning, oprettelse af anmeldelses eller tilladelsessag, etc. 
 Husnummer4
Betegnelse som indgår i den samlede adressebetegnelse, idet den identificerer det adgangspunkt, som giver adgang til den eller de pågældende adresser.

Husnummerbetegnelsen består af et tal 1-999 som evt. kan være efterfulgt af et stort bogstav A..Z.

Når et adgangspunkt giver adgang til en eller flere adresser, indgår husnummeret i den samlede og fuldstændige adressebetegnelse for hver af disse.

Adressebekendtgørelsen indeholder nærmere regler for tildeling af husnumre, herunder brug af lige og ulige tal og for rækkefølgen af disse.

For Husnummer vil Registrering og Virkning følge de tilhørende Adresser.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
HusnummerStatus
Følger status på de tilhørende Adresser.
Husnummerbetegnelse [0..1]
Husnummeret til adressen inkl. evt. bogstav
HusnummerRetning
Punkt der anvendes til at angive retningen (som en vektor) for et husnummer, når det skal vises på et kort. Beregnes automatisk udfra given Teknisk standard.
/Adgangsadressebetegnelse
Den del af adressebetegnelsen, der består af vejnavn, husnummer, evt. supplerende bynavn og postnummer og navn via Adgangspunktet.
 Jordstykke4
Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Jordstykket/jordstykkerne udgør SFE og angives med BFE-nr, matrikelidentifikation og/eller jordstykke_id (se GD1).

For detaljer henvises til "Ejendomsdataprogrammet - Matriklen, Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel".
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
UnikIdentifikation
En unik og uforanderlig nøgle.

Bemærkning:
Intet yderligere af bemærke.
MatrikelBetegnelse

 Kommune4
Danmarks kommuner angivet ved entydig kode.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Kommunenummer
Dette identificerer en aktuelle kommune.

Bemærkning:
Intet yderliger at bemærke.
 Kommunedel af navngiven vej4
Den del af den navngivne vej der berører en bestemt kommune.

Af hensyn til den eksisterende systemmasse er det nødvendigt at bibeholde vejkoder. Da navngivne veje eller de adresser som de er knyttet til kan berøre flere kommuner, vil en navngiven vej kunne referere til flere vejkoder. Kommuner kan ligeledes reservere husnumre på kommunedelen af en navngiven vej. 
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Vejkode
Identifikation i overensstemmelse med CPR's hidtidige regler for vejkoder (0001-9899)
Reserveret ulige husnr. interval [0..*]
Et eller flere intervaller af reserverede ulige husnummerintervaller på kommunedelen af en navngiven vej.
Ulige husnummerreservation notat [0..*]
Tekst der kort beskriver hvad reservationen skal bruges til.
Lige husnummerreservation notat [0..*]
Tekst der kort beskriver hvad reservationen skal bruges til
Reserveret lige husnr interval [0..*]
Et eller flere intervaller af reserverede lige husnummerintervaller på kommunedel af navngiven vej.
 Kommuneinddeling4
Danmarks inddeling i 98 kommuner som fastlagt i lovgivningen herom.
Objektet ”Kommune” repræsenterer kommunegrænsen som fastlagt af Indenrigsministeriet i Lov om landets inddeling i kommuner og regioner.
Kommunerne er pr. lovdefinition en aggregering af matrikler og følger derfor i juridisk forstand matrikelskellene. GST og Geodanmark foretager dog en topografisk tilpasning af kommunegrænserne, så de følger de geografiske forhold, og i mange tilfælde administrerer kommunerne ud fra den tilpassede grænse.
Kommuneinddelingen lagres og ajourføres som et tema i DAGI.
 Menighedsråds- og afstemningsområde4
Danmarks inddeling i cirka xx, som fastlagt i lovgivningen herom. Sognene er i nogle tilfælde opdelt i flere afstemningssteder. Menighedområdeafstemningsområder lagres og ajourføres som et tema i DAGI.
 ModelreglerMetadata4
Her er beskrevet de bitemporale egenskaber som jf. grunddata programmets datamodeleringsregler skal forefindes på alle objekter (for detaljer henvises til http://www.digst.dk/~/media/Files/Løsninger%20og%20infrastruktur/grunddata/Datamodel/Modelregler%20for%20grunddata%20version%201-0-0.pdf.

Bemærkning:
Denne klasse anvendes for alle BBRObjekt [Class] BBRObjekt og DAR Objekt [Class] DAR Objekt.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
UnikIdentifikation
En unik og uforanderlig nøgle.

Bemærkning:
Intet yderligere af bemærke.
Virkningsstarttid
Starttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering.

Bemærkning:
Intet yderligere af bemærke.
Virkningssluttid
Sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering.

Bemærkning:
Intet yderligere af bemærke.
Registreringstid
Registreringstidspunkt for den pågældende registrering.

Bemærkning:
Intet yderligere af bemærke.
Status
Her angives status for et givet objekt også kaldet "Livscyklus" for det pågældende BBR eller DAR objekt.

For detaljer på livscyklus på BBR henvises til BBR Livscyklus (State event diagram) eller BBR Livscyklus (sekvens diagram).

Bemærkning:
Forskellige objekt typer følger en forskellig livscyklus i henhold til ovenstående referencer.
Aktør
Kode som angiver hvilken part eller system der er kilde til den aktuelle registrering.

Bemærkning:
Koden skal unikt identificere den aktuelle aktør. Værdien skal endvidere forefindes i alle relevante logs.
 Navngiven vej4
En navngiven vej repræsenterer en del af færdselsnettet (dvs. vej, torv, sti e.l.) som er tildelt et særskilt vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen, uanset om vejen ligger inden for en kommune eller krydser en eller flere kommunegrænser.  

Navngiven vej omfatter hele livsforløbet, dvs. uanset om vejnavnet kun er gældende eller ej og uanset om det pågældende færdselsareal endnu kun er planlagt eller om det er anlagt.

Det tilhørende vejnavns stavemåde skal være entydig og korrekt, dvs. i overensstemmelse med dansk retskrivning. 

En navngiven vej danner udgangspunkt for fastsættelsen af adresser. For de adresser der fastsættes skal husnummerrækkefølgen være stigende i én retning med lige og ulige husnumre i hver sin side af vejen. 

For enhver Navngiven vej angiver et Vejnavneområde (separat geoobjekt) ” beliggenheden af den navngivne vej, ved hjælp af en polygon der omskriver vejen med en nøjagtighed, der er egnet til at:
·	lokalisere den omtrentlige beliggenhed på et kort, herunder vejens forbindelse til det øvrige vejnet
·	danne en reference til de administrative inddelinger, der er nævnt i informationsmodellen, som den navngivne vej er beliggende indenfor
·	sikre overholdelse af reglerne om vejnavnes entydighed

Vejnavneområdet beregnes automatisk på basis af Geodanmark's vejmidtelinie og de adresser der hører til den Navngivne vej. 

Hvis en ny navngiven vej endnu ikke er registreret med en vejmidte i Geodanmark e.l., registreres vejnavneområdet manuelt inkl. oplysning om hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, i form af et vejtilslutningspunkt. Hvis vejens forventede forløb kendes kan Adressemyndigheden i stedet angive dette med en vejnavelinje. I så fald beregnes Vejnavneområdet ud fra denne Vejnavnelinje. Når GeoDanmark efterfølgende opretter en vejmidte som repræsenterer den navngivne vej, genberegnes vejnavneområdet og Vejnavnelinjen bortfalder.

 Attributter5
Navn
Beskrivelse
NavngivenvejStatus
Status på den Navngivne vej, jf. livsforløb beskrevet i Bilag 2.1.E Livscyklus for DAR-objekter.
Vejnavn [0..1]
Det fulde vejnavn med korrekt stavemåde.
Vejnavneforslag [0..*]
Et eller flere forslag til navngivning af vejen.
Vejadresseringsnavn
Forkortet udgave af vejnavnet (max 20 tegn). Hvis vejnavnet er under eller lig 20 tegn, så er vejadresseringsnavnet lig med vejnavnet.

Skal kontrolleres af retskrivningskontrollen.
Beskrivelse
Kort beskrivelse af vejnavnets oprindelse eller betydning, f.eks. ved anvendelse af navne på historiske steder eller personer.
Ikrafttrædelsesdato
Datoen for hvornår det pågældende begreb skal gøres gældende. Feltet er valgfrit. Hvis det ikke udfyldes, vil objektet blive gjort gældende fra dags dato.
RetskrivningKontrol
Angiver om der er gjort indsigelse mod stavemåde for vejnavet eller alternativt, om stavemåden eksplicit er kontrolleret og godkendt. Hvis feltet er tomt, gælder standard karensperiode.

Feltet kan tage følgende værdier:
- Udløbet
- Indsigelse
- Kontrolleret
 Oprindelseskoder4
Knytter sig til følgende begreber der alle har geografiske data:

- Vejnavneområde [Class] åde"Vejnavneområde
- Vejpunkt [Class] Vejpunkt
- Adgangspunkt [Class] Adgangspunkt
- Dørpunkt [Class] ørpunkt"Dørpunkt

Et fælles begreb, der beskriver ud fra hvilken metode og proces - f.eks. manuelt eller beregnet, anvendt specifikation o.l. - som den respektive forekomst af objektet er fastsat efter. 
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Nøjagtighedsklasse
Kode som angiver om VejnavnOmråde/-Linje er beregnet eller fastsat manuelt.
Teknisk standard
Kode som angiver den tekniske standard, der er anvendt ved placeringen af VejnavnOmråde/-Linje.
 Postnummer4
Område som i det offentlige postnummersystem betegnes ved hjælp af et postnummer.
Objektet ”Postnummer” repræsenterer det afgrænsede område som i det offentlige postnummersystem er betegnet med et postnummer (dvs. fire cifre) og et tilhørende navn som typisk betegner den by eller bydel hvorfra brevposten distribueres. 
Det offentlige postnummersystem vedligeholdes af Post Danmark efter bestemmelserne i Postlovens § 21 til brug for den landsdækkende postbetjening og til sikring af den geografiske entydighed af vejnavne og adresser. 
Efter BBR-lovens § 3 f påhviler det ministeren for by, bolig og landdistrikter at sikre at oplysningerne om postnumrenes geografiske afgrænsning er til rådighed for brugerne i form af et kort e.l.
I København K, København V og Frederiksberg C omfatter hvert postnummer typisk en enkelt gade med tilhørende adresser. Disse ”gadepostnumre” har således en væsentligt mindre geografisk udstrækning end øvrige postnumre.
Postnumre lagres og ajourføres som et tema i DAGI.

Gadepostnumre
De særligt fastsatte postnumre i København K, V og Frederiksberg C, som kun omfatter adresser der hører til et enkelt eller nogle få veje. Se beskrivelse under: Gadepostnummer.
 Reserveret vejnavn4
Et reserveret vejnavn er et vejnavn, Adressemyndigheden har reserveret til fremtidigt brug, så andre Adressemyndigheder ikke kan reservere eller anvende dette på en måde som strider mod reglerne for vejnavnes entydighed, jf. adressebekendtgørelsen. 

Et reserveret vejnavn defineres med vejnavn og navneområde, som reservationen gælder for. Navneområdet kan omfatte hele kommunen. 

Såfremt et reserveret vejnavn alligevel ikke anvendes, vil det blive henlagt og dermed frigivet, så andre kan reservere eller anvende vejnavnet. Henlæggelsen kan ske både automatisk og manuelt.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Navneområde
Det område reservationen skal gælde for.
Reserveret navn
Det reserverede vejnavn.
Status
Angiver om reservationen er aktiv eller ophævet.
Reservationsudløbsdato
Dato for udløb af reservationen.
RetskrivningKontrol
Angiver om der er gjort indsigelse mod stavemåde for vejnavet eller alternativt, om stavemåden eksplicit er kontrolleret og godkendt. Hvis feltet er tomt, gælder standard karensperiode.

Feltet kan tage følgende værdier:
- Udløbet
- Indsigelse
- Kontrolleret
 Sogneinddeling4
Danmarks inddeling i cirka 2000 sogne, som fastlagt i lovgivningen herom. Sognene er ordnet i cirka 100 provstier og 10 stifter. Sognene er udover den kirkelige funktion en vigtig forvaltningsmæssig inddeling og den mindste i Danmark i statistisk henseende. I disse år sker der mange ændringer, f.eks. sammenlægning af sogne.

Sogneinddelingen lagres og ajourføres som et tema i DAGI.
 Supplerende bynavn4
 Et lokalt stednavn som indgår i adressebetegnelsen for at præcisere den geografiske beliggenhed af en gruppe adresser.
Objektet ”Supplerende bynavn” fastsættes for at præcisere den geografiske beliggenhed af en (del af) en navngiven vej og en gruppe adresser indenfor postnummeret. Som stednavn anvendes ofte navnet på den pågældende landsby eller bebyggelse. 
Et supplerende bynavn indgår i den fuldstændige adressebetegnelse for de pågældende adresser.
Reglerne for kommunernes fastsættelse af supplerende bynavne findes i adressebekendtgørelsens § 9.
Supplerende bynavne lagres og ajourføres som et tema i DAGI.
 Teknisk anlæg4
Definition:
En stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en Bygning [Class] Bygning.

Beskrivelse:
Et Teknisk anlæg kan være fritstående eller placeret inde i en Bygning [Class] Bygning. Et fritstående Teknisk anlæg kan i specielle tilfælde være en BPFG (Bygning På Fremmed Grund) [Class] å Fremmed Grund)"BPFG (Bygning På Fremmed Grund).

Bemærkninger:	
Attributterne angivet i denne klasse giver et overblik. For detaljer om de enkelte attributter henvises til BBR Logisk datamodel for BBR 1.7 [ClassDiagram] BBR Logisk datamodel for BBR 1.7.

Forretningsmæssig Id:
Anlægsnummer i forhold til det Jordstykke [Class] Jordstykke, somTeknisk anlæg [Class] æg"Teknisk anlæg er opført på.

Bemærkninger på attributter:
Attributterne angivet i denne klasse giver et overblik. For detaljer om de enkelte attributter henvises til BBR Logisk datamodel for BBR 1.7 [ClassDiagram] BBR Logisk datamodel for BBR 1.7.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Konstruktionsidentifikation
Her angives den eller de konstruktionsidentifikationer der er relevant for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om tagmaterialer, vægmaterialer, etc. 
Anvendelser
Her angives den eller de anvendelse der er relevant for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om beboelse, produktion, lager, handel, etc. 
Installationer
 Her angives en mængde forskellige installationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om varme-, afløbs- og tilløbsinstallationer eller tekniske installationer som tankanlæg, solcelleanlæg, etc. 
Klassifikationer
Her angives en mængde forskellige klassifikationer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om sikkerhedsklassifikation, fredning, bevaringsværdig, etc. 
Notatlinjer
Her angives en mængde notatlinjer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Dette er frie tekst felter som kendes i BBR 1.5 
Tidsregistreringer
Her angives en mængde forskellige tidsregistreringer der er relevante for det aktuelle BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er opføringsår for en bygning eller teknisk anlæg, dato for godkendelse af bygning for ibrugtagning, oprettelse af anmeldelses eller tilladelsessag, etc. 
Punkt
Her angives et punkt i form af koordinater for det enkelte BBRObjekt.

Bemærkning:
Eksempler er information om den fysiske placering samt klassifikationen af den aktuelle angivelse. 
 Vejmidtelinie4
Beliggenheden og forløbet af en vej eller en del af en vej, repræsenteret ved hjælp af en linje som tillige angiver vejens forbindelse til det øvrige vejnet. Objektet ”Vejmidte” repræsenterer den geografiske linjeføring og sammen-hæng i et færdselsareal af permanent karakter forbeholdt motoriseret, cyklende, ridende eller gående færdsel. Registreres ved angivelse af det pågældende objekts vejmidte (eller stimidte). Se Geodanmark og digitalt vejnet.
 Vejnavneområde4
Vejnavneområdet angiver den navngivne vejs beliggenhed med en nøjagtighed som er egnet til 
- at lokalisere den på et kortudsnit i forhold til andre navngivne veje 
- at danne en reference til de administrative inddelinger som den er beliggende i
- sikre overholdelse af reglerne om vejnavnes entydighed.

Hører der til den navngivne vej adresser og/eller Geodanmark vejmidter, vil Vejnavneområet være beregnet på basis af disses geografiske beliggenhed. I modsat fald angives vejnavneområdet manuelt. 

Hvis den navngivne vej ikke er repræsenteret som vejmidte i Geodanmark vil vejnavneområdet tillige indeholde et Vejtilslutningspunkt, der angiver hvor vejen tilsluttes det eksisterende Geodanmark-vejnet. I så fald kan vejnavneområdet tillige indeholde en Vejnavnelinje, der omtrentligt angiver den navngivne vejs forløb.

Vejnavneområdet beregnes automatisk på basis af Geodanmark's vejmidtelinie og de adresser der hører til den Navngivne vej. 

Hvis en ny navngiven vej endnu ikke er registreret med en vejmidte i Geodanmark e.l., registreres vejnavneområdet manuelt inkl. oplysning om hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, i form af et vejtilslutningspunkt. Hvis vejens forventede forløb kendes kan Adressemyndigheden i stedet angive dette med en vejnavelinje. I så fald beregnes Vejnavneområdet ud fra denne Vejnavnelinje. Når GeoDanmark efterfølgende opretter en vejmidte som repræsenterer den navngivne vej, genberegnes vejnavneområdet og Vejnavnelinjen bortfalder.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Beliggenhed
Vejnavnets omtrentlige geografiske beliggenhed. Tegnet eller beregnet.
Vejtilslutningspunkt [0..1]
Angiver hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, før der findes FOT-vejmidter for den.
Vejnavnelinie [0..1]
Angiver vejens forventede forløb, før der findes FOT-vejmidter for den
 Vejpunkt4
Et ”vejpunkt” repræsenterer det sted Geodanmark's vej- eller -stinet e.l., hvorfra adgangsvejen hen imod et adgangspunkt til et areal eller en bygning starter.

Ofte vil vejpunktet således angive det sted hvor man forlader vejnettet, for at begive sig det sidste stykke hen imod adgangspunktet (fx indgangen til bygningen) og dermed den adresse, som er turens mål. 

Vejpunktet repræsenterer således det sted, som et nutidigt bilnavigationssystem typisk vil regne som turens destination eller ankomstpunkt. For et bilnavigationssystem vil vejruten mellem to adresser blive beregnet mellem de to adressers respektive vejpunkter. 

Vejpunktet vil som hovedregel være beliggende et sted på den navngivne vej, som adgangspunktets adresser refererer til. Når en ny navngiven vej ikke er registreret med en vejmidte i Geodanmark vil vejpunktet blive udstillet som værende placeret i vejnavneområdet.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Vejpunktstatus
Angiver status for et Vejpunkt og kan tage følgende værdier:
Ikke i brug
I brug
Udgået
Slettet

Følger for Vejpunkt følger  status for det tilhørende Adgangspunkt. 

 
VejpunktPosition
Geografisk punkt (2D/3D) som angiver vejpunktets beliggenhed (ISO point)
 BBR objekter med tilknytning til DAR4
Her findes alle de BBRObjekt [Class] BBRObjekt der har tilknytninger  til Grunddataregister (DAR) [Component] Grunddataregister (DAR). 

De enkelte tilknytninger er af overskuelighed årsager udeladt denne model. Istedet kan de findes i DAR 2.1.B 5 Informationsmodel for tilknytninger til BBR [ClassDiagram] DAR 2.1.B 5 Informationsmodel for tilknytninger til BBR.

Tilknytningen sker efter følgende prioritet:
1) Med geografisk placering søges en Bygningskrop [Class] Bygningskrop i Grunddataregister (Geodanmark) [Component] Grunddataregister (Geodanmark) som kan have BBRObjekt [Class] BBRObjekt tilknyttet (knappenålsprincippet)
2) Alternativt søges BBRObjekt [Class] BBRObjekt efter ejerskab i Grunddataregister (Ejerfortegnelsen) [Component] Grunddataregister (Ejerfortegnelsen), som med manuel behandling tilknyttes
3) Sidst søges med geografi i Grunddataregister (BBR) [Component] Grunddataregister (BBR) efter BBRObjekt [Class] BBRObjekt, som med manuel behandling tilknyttes (knappenålsprincippet)

Lykkes intet af ovenstående tilknyttes BBRObjekt [Class] BBRObjekt ikke.

Bemærkning
Intet yderligere at bemærke.
 DAGI objekter med tilknytning til DAR4
Her findes alle DAGI objekter med tilknytning til Grunddataregister (DAR) [Component] Grunddataregister (DAR).

De enkelte tilknytninger er af overskuelighed årsager udeladt denne model. Istedet kan de findes i DAR 2.1.B 4 Informationsmodel for administrative inddelinger (DAGI) [ClassDiagram] DAR 2.1.B 4 Informationsmodel for administrative inddelinger (DAGI).

Følgende DAR Objekt [Class] DAR Objekt har tilknytning til DAGI objekter:
- Navngiven vej [Class] Navngiven vej
- Adgangspunkt [Class] Adgangspunkt

Den aktuelle tilknytning vil typisk blive foretaget udfra en geografisk beregning (knappenålsprincip).

Fælles for begge gælder at  data (ikke geografiske data fx. kort) fra de tilknyttede DAGI Objekter bliver udstillet sammen med ovenstående.

Bemærkninger:
Intet yderligere at bemærke.


 DAR4
Her er alle fysiske DAR objekter i DAR 2.1.B 1 Begrebsmodel for Adresser og Adgangspunkter [ClassDiagram] DAR 2.1.B 1 Begrebsmodel for Adresser og Adgangspunkter grupperet.

Bemærkning:
Intet yderligere at bemærke.
 Geodanmark objekter med tilknytning til DAR4
Tilknytningen mellem objekter i Grunddataregister (DAR) [Component] Grunddataregister (DAR) og Grunddataregister (Geodanmark) [Component] Grunddataregister (Geodanmark) beregnes ud fra geografien.
 Matrikel objekter med tilknytning til DAR4
Tilknytningen mellem objekter i Grunddataregister (DAR) [Component] Grunddataregister (DAR) og  Grunddataregister (Matriklen) [Component] Grunddataregister (Matriklen) beregnes ud fra geografien.
 Adgangspunkt/Bygningskrop4
Definition
Relationen angiver en Bygningskrop [Class] Bygningskrop på en kort fra Grunddataregister (Geodanmark) [Component] Grunddataregister (Geodanmark). Herigennem kan der angives en UnikIdentifikation [Attribute] UnikIdentifikation på et BBRObjekt [Class] BBRObjekt.


Relationsansvar
Adgangspunkt [Class] Adgangspunkt har ansvaret for relationen.

Bemærkning
Findes Bygningskrop [Class] Bygningskrop ikke kan en liste af mulige BBRObjekt [Class] BBRObjekt findes med følgende (efter knappenålsprincippet):
- EJDeU_Ejerfortegnelse_EjerTilEjendom [Operation] EJDeU_Ejerfortegnelse_EjerTilEjendom
- EJDbU_Soeg_Geometri [Operation] EJDbU_Soeg_Geometri

 Adgangspunkt/Jordstykke4
Definition
Relationen anvendes til identificere det  Jordstykke [Class] Jordstykke som Adgangspunkt [Class] Adgangspunkt er beliggende på og der igennem erhverve et BestemtFastEjendom [Class] BestemtFastEjendom. 

Adgangspunkt [Class] Adgangspunkt  kan have  op til to Jordstykke [Class] Jordstykke, et der er gældende og et der er foreløbig. Til opdatering af relationen anvendes geografisk beregning (knappenålsprincippet) og følgende:
- EJDmU_Hent_BestemtFastEjendom [Operation] EJDmU_Hent_BestemtFastEjendom (Gældelde Jordstykke [Class] Jordstykke)
- EJDmU_Hent_BestemtFastEjendom [Operation] EJDmU_Hent_BestemtFastEjendom (Foreløbig Jordstykke [Class] Jordstykke)

Relationsansvar
Adgangspunkt [Class] Adgangspunkt har ansvaret.

Bemærkninger
Intet yderligere at bemærke.
 Adgangspunkt/Oprindelseskoder4
Definition
Angiver tekniske detaljer om det respektive Adgangspunkt og oprettelsen af dette. 
Relationen viser detaljer om den tekniske standard for Adgangspunktet. Derudover kan det være relevant at vide, om Adgangspunktet  er beregnet eller placeret manuelt.

Relationsansvar
Adgangspunkt har ansvar for relationen.

Bemærkning



 Adgangspunkt/Vejpunkt - Informationsmodel4
Angiver det vejpunkt som hører til det pågældende Adgangspunkt. 

Relationen mellem Vejpunkt og Adgangspunkt eksisterer altid, da Navngiven vej altid har et Vejnavneområde. Begreberne er skilt fra hinanden for, at udskille geoobjekterne med egen id, som foreskrevet i referencearkitekturen for geodata. 
 Adresse/Husnummer4
Definition
Angiver det husnummer, der indgår i adressen.

Relationsansvar
Adressen har ansvaret for relationen.

Bemærkning 
En adresse kan være tilknyttet et Adgangspunkt som er beliggende i (og oprettet af) en anden kommune.
 Dørpunkt/Adresse4
Definition
I tilfælde hvor adressens beliggenhed inden i bygningen er registreret særskilt, udpeger relationen det Dørpunkt der udpeger indgangen til adressen.

Relationsansvar
Adresse har ansvaret for relationen.
 Dørpunkt/Oprindelseskoder4
Definition
Angiver tekniske detaljer om det respektive Dørpunkt og oprettelsen af dette. 
Relationen viser detaljer om den tekniske standard for Dørpunktet og hvorvidt det er beregnet eller placeret manuelt. 

Relationsansvar
Dørpunkt har ansvaret for relationen.


 Gadepostnummer/Gadepostnummertilhør4
Definition
Relationen knytter Gadepostnummertilhør [Class] ør"Gadepostnummertilhør med Lige husnummerinterval [0..*] [Attribute] Lige husnummerinterval [0..*] og Ulige husnummerinterval [0..*] [Attribute] Ulige husnummerinterval [0..*] til Gadepostnummer [Class] Gadepostnummer.

Relationsansvar
Gadepostnummer [Class] Gadepostnummer har ansvaret.

Bemærkninger
Gadepostnummer [Class] Gadepostnummer og Gadepostnummertilhør [Class] ør"Gadepostnummertilhør administreres af Gadepostnummerklient (System) [Component] Gadepostnummerklient (System)
 Gadepostnummertilhør/Kommunedel af navngiven vej4
Definition
Angiver at en Kommunedel af Navngiven vej hel eller delvist indgår i et Gadepostnummertilhør. 

Relationsansvar
Gadepostnummertilhør har ansvaret for relationen

Bemærkning
Relationen er kun relevant for visse Kommunedel af navngiven vej der ligger i Københavns og Frederiksberg kommune.
 Husnummer/Adgangspunkt4
Definition
Angiver det Adgangspunkt, som dette Husnummer identificerer.

For enfamiliehuse, sommerhuse o.lign. repræsenterer Adgangspunktet bygningens hoveddør, som er fastsat en enkelt adresse til. I så fald er relationen simpel.

For etageejendomme o.lign., hvor flere indgangsdøre hver for sig giver adgang til et antal boliger eller erhvervsenheder med hver sin adresse, angiver relationen hvilken indgangsdør (dvs. Adgangspunkt) hver adresse hører til.

Relationsansvar
Husnummer har ansvaret for relationen.

Bemærkning
En adresse kan være tilknyttet et Adgangspunkt som er beliggende i (og oprettet af) en anden kommune.
 Kommune/Kommunedel af navngiven vej4
Definition
Angiver hvilken Kommune, Kommunedel af navngiven vej berører.

Relationsansvar
Kommunedel af navngiven vej har ansvaret for relationen

Bemærkning

 Kommune/Navngiven vej4
Definition
Udpeger den kommune, der er ansvarlig for den navngivne vej.

Relationsansvar
Navngiven vej har ansvaret for relationen

Bemærkning
Hvis en Navngiven vej berører flere kommuner, skal det aftales parterne imellem hvilken kommune, der har ansvaret for den Navngivne vej.
 Navngiven vej/Husnummer4
Definition
Angiver den Navngivne vej, der indgår i adressen.
Enhver adresse skal efter adressebekendtgørelsen være knyttet til en navngiven vej således, at det pågældende vejnavn kan indgå som en del af adressebetegnelsen.

Relationsansvar
Husnummer har ansvar for relationen.

Bemærkning
En adresse, som er beliggende i en kommune kan via Husnummer være tilknyttet en Navngiven vej som er beliggende i en anden kommune (eller andre kommuner)

Det følger heraf, at et adgangspunkt kan være beliggende i en anden kommune, end den kommune, som det tilhørende vejpunkt er beliggende i.


 Navngiven vej/Kommunedel af navngiven vej4
Definition
Angiver vejkoden for den del af den Navngivne vej, der berører en kommune. 

Relationsansvar
Navngiven vej har ansvaret for relationen.

Bemærkninger
En Navngiven vej er altid identificeret ved en vejkode. I de tilfælde, hvor en Navngiven vej går igennem flere kommuner, vil den være delt op i flere vejkoder. 
 Navngiven vej/Vejmidtelinie4
Relationen angiver den Vejmidtelinie, der ligger på den Navngivne vej. 

Vejmidtelinie har ansvaret for relationen.
 Reserveret vejnavn/Kommune4
Definition
Udpeger den kommune, der har reserveret vejnavnet.

Relationsansvar
Reserveret vejnavn har ansvaret for relationen.

Bemærkning
Reservationen gælder i en vis periode, fx to år, hvorefter den udløber, med mindre den forlænges. Længden af den første reservationsperiode, antallet af mulige forlængelser og længden af en forlængelsesperiode, er konfigurerbar i DAR og fastlægges i adressebekendtgørelsen. 
 Vejnavneområde/Navngiven vej4
Definition
Udpeger det Vejnavneområde [Class] åde"Vejnavneområde som hører til Navngiven vej [Class] Navngiven vej.

Relationsansvar
Navngiven vej [Class] Navngiven vej

Bemærkning:
Relationen mellem Vejnavneområde [Class] åde"Vejnavneområde og Navngiven vej [Class] Navngiven vej eksisterer altid, da Navngiven vej [Class] Navngiven vej altid har et Vejnavneområde [Class] åde"Vejnavneområde. 
 Vejnavneområde/Oprindelseskoder4
Definition
Angiver tekniske detaljer om Vejnavneområde og oprettelsen af dette. 
Relationen viser detaljer om den tekniske standard for Vejnavneområde og hvorvidt Vejnavneområde/-linje er beregnet eller placeret manuelt. 

Relationsansvar
Vejnavneområde har ansvaret for relationen.
 Vejpunkt/Oprindelseskoder4
Definition
Angiver tekniske detaljer om Vejpunktet og placeringen af dette. 
Relationen viser detaljer om den tekniske standard for Vejpunktet. Derudover kan det være relevant at vide, om Vejpunktet er beregnet eller placeret manuelt.

Relationsansvar
Vejpunkt har ansvar for relationen
 Vejpunkt/Vejmidtelinie4
Definition
Angiver den Geodanmark Vejmidtelinie, som Vejpunktet er beliggende på.
Geodanmark vejmidten identificeres ved hjælp af et Geodanmark objekt-id.

Relationsansvar
Vejpunkt har ansvaret for relationen.

Bemærkning
Et vejpunkt kan oprettes og vedligeholdes af en anden kommune end den kommune vejmidtelinjen er beliggende i.

Relationen kan dannes manuelt ved, at placere Vejpunkt på den pågældende vejmidtelinje eller automatisk ved 'snap' til nærmeste vejmidtelinje, idet en Geodanmark vejmidte med samme vjkode som adressens, prioriteres.

