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Begreber 
Datavask  

• Konsistens: Udbedring af inkonsistens mellem registre (mellem DAR, DAGI 

og CPR-vej, mellem DAR og CPR og mellem DAR og CVR) 

• Kvalitetssikring: Udbedring af ”dårlige” data i registret, fx forkerte 

etagebetegnelser 

 

Liste: En  samling af data, der er dannet ud fra udpegning og fastsatte 

algoritmer og som skal danne grundlag for vurdering og senere resultere i en 

evt. opgaveliste.  

Lister dannes maskinelt og vurderes manuelt. 

 

Opgaveliste: En samling af data som den kommunale adressemyndighed har 

til opgave af forbedre. Dette foregår manuelt. 

 

Datavask er ikke en maskinel proces men ”håndvask”. 
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Eksempler 
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DAGI Rette sognegrænser 

Rette sognegrænser i 
overensstemmelse med KM og 
provstier  

Udf: KM  og DAGI 

DAGI Rette sognegrænser 

Rette sognegrænser i 
overensstemmelse med KM og 
provstier  

Udf: KM  og DAGI 

Løse CPR Vej 
uoverensstemmelser - sogn 

Rette i CPR Vej el. DAR; 
Lister på DKAdresser.dk 

Udf: Kommuner 

Løse CPR Vej 
uoverensstemmelser - sogn 

Rette i CPR Vej el. DAR; 
Lister på DKAdresser.dk 

Udf: Kommuner 

Dan oversigt over usikre 
dørbetegnelser  

Jf. regler i ADRBEK 2014; 
Liste til senere brug 
Udf: DAR 

Dan oversigt over usikre 
dørbetegnelser  

Jf. regler i ADRBEK 2014; 
Liste til senere brug 
Udf: DAR 

Rette dørbetegnelser 
Korriger dørbetegnelser ikke 
overholder regler i BEK 

Udf: Kommuner 

Rette dørbetegnelser 
Korriger dørbetegnelser ikke 
overholder regler i BEK 

Udf: Kommuner 

Etablerer lister - adresse-
uoverensstemmelser 

Lister over CPR-adresser som 
ikke matcher en DAR-adresse 
Udf: CPR 

Etablerer lister - adresse-
uoverensstemmelser 

Lister over CPR-adresser som 
ikke matcher en DAR-adresse 
Udf: CPR 

Korrigere CPR adressegrundlag 

Rette CPR bopælsadresser så de 
er valide i forhold til DAR 

Udf: Kommuner 

Korrigere CPR adressegrundlag 

Rette CPR bopælsadresser så de 
er valide i forhold til DAR 

Udf: Kommuner 

Etablerer lister - adresse-
uoverensstemmelser 

Lister over virksomheds 
adresser som ej matcher DAR 

Udf: CVR (SKAT, DST) 

Etablerer lister - adresse-
uoverensstemmelser 

Lister over virksomheds 
adresser som ej matcher DAR 

Udf: CVR (SKAT, DST) 

Korrigere CVR 
adressegrundlag 

Rette CVR virksomheds adresser 
så de er valide i forhold til DAR 

Udf: Virksomheder 

Korrigere CVR 
adressegrundlag 

Rette CVR virksomheds adresser 
så de er valide i forhold til DAR 

Udf: Virksomheder 

  Myndigheder    Kommuner* 

DAGI 

DAR 

CPR 

CVR 



Procesplan for de enkelte opgaver 
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1. Dan overblik= Dan liste 
Dan et overblik over omfang og 
mønster for det enkelte dataområde 
Lister dannes maskinelt og vurderes 
manuelt 
 
Leverandør: Fx JO informatik og 
Septima 

1. Dan overblik= Dan liste 
Dan et overblik over omfang og 
mønster for det enkelte dataområde 
Lister dannes maskinelt og vurderes 
manuelt 
 
Leverandør: Fx JO informatik og 
Septima 

1.2 Opsætning af algoritmer 
mv 
Fx: Opsætning af algoritmer for: 
• udpegning af inkonsistent data, 

herunder hvilket register der har 
”facitlisten” 

• Udpegning af ”dårlige” data efter 
bekendtgørelse og DAR1.0 norm 

1.2 Opsætning af algoritmer 
mv 
Fx: Opsætning af algoritmer for: 
• udpegning af inkonsistent data, 

herunder hvilket register der har 
”facitlisten” 

• Udpegning af ”dårlige” data efter 
bekendtgørelse og DAR1.0 norm 

1.1 Udpegning af 
dataelementer  
Udpegning af dataelementer 
der skal forbedres. Fx data 
elementer der optræder både i 
DAR og DAGI 

1.1 Udpegning af 
dataelementer  
Udpegning af dataelementer 
der skal forbedres. Fx data 
elementer der optræder både i 
DAR og DAGI 

2. Udfærdige plan for data forbedring 
Fx DAR: Ud fra omfanget af den enkelte  liste, laves der en plan for udbedring . Der 
inddeles efter følgende hovedprincip: 
”Stort”: Liste lægges på Danmarksadresser.dk ,inkl vejledning 
”mellemstort”: Regneark ell lign , inkl vejledning 
”lille”: mail m beskrivelse 
 
Planerne skal koordineres med de øvrige datavask-aktiviteter 
ift. hvornår de tidsmæssigt skal falde 
 

2. Udfærdige plan for data forbedring 
Fx DAR: Ud fra omfanget af den enkelte  liste, laves der en plan for udbedring . Der 
inddeles efter følgende hovedprincip: 
”Stort”: Liste lægges på Danmarksadresser.dk ,inkl vejledning 
”mellemstort”: Regneark ell lign , inkl vejledning 
”lille”: mail m beskrivelse 
 
Planerne skal koordineres med de øvrige datavask-aktiviteter 
ift. hvornår de tidsmæssigt skal falde 
 

3. Udbedre data (løs opgaveliste for 
dataforbedring) 
Den kommunale adressemyndighed opdaterer data ud fra 
opgavelister medfulgt af vejledninger udarbejdet af 
datavask-projektet (adresse-taskforce)  

3. Udbedre data (løs opgaveliste for 
dataforbedring) 
Den kommunale adressemyndighed opdaterer data ud fra 
opgavelister medfulgt af vejledninger udarbejdet af 
datavask-projektet (adresse-taskforce)  

4. Opfølgning på de 
kommunale opgavelister 
4. Opfølgning på de 
kommunale opgavelister 

 
Grunddata er forbedret 

Klar til konvertering/ 
Initial load 


