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Indledning 

GD1/GD2’s foreløbige bud på konkret databehov fra CPR og CVR til anvendelse i sammensatte services er 

sammenfattet nedenfor. Det er muligt, at kravspecificeringen i de enkelte projekter, vil vise yderligere da-

tabehov.  

 

Krav til data fra CPR 

Kravnr. 1 Kravtitel CPR 

Kravtype  Kravområde GD1 og GD2 sammenstillede services  
Kravbeskrivelse 

 

1) På baggrund af et CPR nummer (primær nøgle), ønskes i GD1 følgende 

oplysninger: 

� Personens fulde navn 

� Personens bopælsadresse / adresse UUID (før/efter CPR over-

går til at anvende Adresseregisteret) 

2) På baggrund af en adresse / adresse UUID (før/efter CPR overgår til at 

anvende Adresseregisteret) ønskes i GD1 og GD2: 

� Antal aktuelle ophold på adressen 

� CPR nummer og navn på personer, der aktuelt har bopæl på 

adressen (kun GD1) 

  

 

Kravnr. 2 Kravtitel CPR 

Kravtype  Kravområde Hændelsesbeskeder  
Kravbeskrivelse 

 

Ejerfortegnelsen skal ved dødsfald, hvor afdøde tillige var ejer af fast ejendom, opda-

tere ejerskabet til: ”boet efter NN” 
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Krav til data fra CVR 

Kravnr. 3 Kravtitel CVR 

Kravtype  Kravområde GD1 og GD2 sammenstillede services 

Kravbeskrivelse 

 

1) På baggrund af et CVR nummer (primær nøgle), ønskes følgende op-

lysninger: 

� Virksomhedens navn 

� Virksomhedens adresse / adresse UUID (før/efter CVR overgår 

til at anvende Adresseregisteret) 

� Relevante virksomhedsoplysninger (oplysninger til brug i Ejer-

fortegnelsen og Tingbogen – Skal analyseres nærmere) 

2) På baggrund af en adresse / adresse UUID (før/efter CVR overgår til at 

anvende Adresseregisteret) 

� CVR nummer (primær nøgle) på virksomhed(er) med en aktiv 

relation til adressen (registreret adresse, besøgsadresse, pro-

duktionsadresse og lignende) 

1) På baggrund af en adresse / adresse UUID (før/efter CVR overgår til at 

anvende Adresseregisteret) 

� P-numre (primær nøgle på produktionsenheder) samt navn, 

branche, kontaktoplysninger mv. og CVR nummer for produk-

tionsenheder registeret på adressen. 

 

Kravnr. 4 Kravtitel CVR 

Kravtype  Kravområde Hændelsesbeskeder  
Kravbeskrivelse 

 

 

Ejerfortegnens skal modtage en hændelsesbesked om overdragelse eller lukning af 

virksomheder. 

 


