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Plan for datavask (B) 

Problem 

Der er behov for styregruppens godkendelse af en samlet plan for datavask i 

GD2. 

Baggrund 

I februar varslede programledelsen overfor styregruppen en risiko for, at 

gennemførelse af adresseprogrammets datavaskopgaver ville blive forsinket og 

dermed påvirke idriftsættelsen af programmets registre. De registeransvarlige 

myndigheder, KL og repræsentanter for kommunerne har nu analyseret 

opgaverne og har på det grundlag udarbejdet en samlet og koordineret plan, der 

kan gennemføres i rette tid og kvalitet så programmets registre kan idriftsættes 

som planlagt. 

Datavask-projektet har fokuseret på analyse og planlægning af datavaskopgaver 

ift. DAR, CPR-vej og DAGI, idet vask af data i de tre registre er kritisk ift. 

idriftsættelse af DAR og DAGI 1. jan. 2017.  

Proces og plan for korrektion af bopælsadresserne i CPR kører i et andet spor, 

som følge af de afledte konsekvenser ift. udbetalingsmyndighederne (se særskilt 

sag om status herpå). Proces og plan for korrektion af virksomhedsadresser i CVR 

håndteres i ERST i koordination med datavaskprojektet. Planen er fortsat under 

udarbejdelse og der er møde i august. Fælles for vask af data i CPR og CVR er, at 

aktiviteterne først skal være afsluttet 1. april 2017. 

Resultatet af analysen af data i DAR, CPR-vej og DAGI er, at der identificeret 21 

opgaver. Forslag til håndtering af de forskellige opgaver fremgår af tabel 1. 

Tabel 1: Oversigt – Forslag til håndtering af opgaver 

Forslag til håndtering Antal opgaver  Antal forekomster**  

Manuel håndtering hos 

adressemyndighederne i kommunerne 

13* Ca. 4.000 

Håndteres maskinelt (af SDFE og 

SIM/CPR) 

7 Ca. 19.000 

Håndteres ikke 1 Ca. 12  

* Opgaverne har forskellige belastning, idet nogle kræver sagsbehandling og andre fx kan håndteres via ja/nej. Alle opgaver 
er fordelt på flere kommuner. Det er vurderingen at belastningen på den enkelte kommune er relativ lav.  
** Antal forekomster er fx antal adresser, veje, postnumre og dørbetegnelser, der skal rettes.  
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En enkelt opgavetype foreslås ikke håndteret. Det drejer sig om navngivning af 

alléer, der krydser kommunegrænser, hvor stavemåden adskiller sig på de 

forskellige sider af kommunegrænsen fx Frederiksberg Allé, der både staves med 

og uden apostrof. Opgaven er ikke kritisk for idriftsættelsen af registrene og 

ændringer kan kræve godkendelse i de berørte kommunalbestyrelser. 

De direkte DAR-relaterede opgaver er relativt velafgrænsede, og det er 

forventningen, at de kan håndteres inden hhv. 15. sep. og 15. nov. 2016. 

Opgaverne med frist 15. september forudsættes løst før den endelige planlægning 

af korrektion af CVR- og CPR-adresser kan gennemføres. Opgaverne med frist 

15. november forudsættes løst før 2. prøvekonvertering af DAR skal finde sted. 

En enkelt DAR-relateret opgave er mindre kritisk og foreslås derfor først 

håndteret inden 1. april 2017. 

For de DAGI-relaterede aktiviteter har SDFE og SIM/CPR truffet en række 

principbeslutninger, som muliggør udførsel af maskinelle rettelser i hhv. CPR-Vej 

og i konverteringen af DAR 1.0. Det er forventningen, at opgaverne kan løses 

inden 1. jan. 2017, hvor DAGI idriftsættes. 

Der tilstræbes så høj grad af konsistens imellem CPR-vej og DAGI som muligt 

inden dec. 2016, hvor DAR 1.0 konverteres på baggrund af DAR 0.9 og DAGI. 

Efter 1. apr. 2017 dannes CPR-vej af DAR 1.0 og DAGI. Det udestår at få truffet 

aftale om håndtering af paralleldriftsperioden af DAGI/DAR og CPR-vej fra 1. 

jan. til 1. apr. 2017. Der er møde herom i august. 

Løsning 

På baggrund af analysen er der udarbejdet en plan for datavaskaktiviteterne (bilag 

5.2), hvor alle de nødvendige aktiviteter er beskrevet herunder roller og ansvar 

samt proces for gennemførelse. Planen er udarbejdet af de registeransvarlige 

myndigheder (SDFE og SIM/CPR) samt KL og repræsentanter for kommunerne.  

Med den foreslåede plan forventes det, at adresseprogrammets datavaskopgaver er 

afsluttet således, at de ikke påvirker adresseprogrammets implementeringsplan, 

herunder at DAR og DAGI idriftsættes 1. januar og at CPR-vej opdateres via 

DAR pr. 1. april 2017. 

Planen forventes fortsat at kunne gennemføres inden for den aftalte økonomi.  

Det indstilles at styregruppen godkender planen.  
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Procedure 
Efter styregruppens godkendelse udsendes planen til kommunerne og 

udmøntning af planen påbegyndes. Kommunerne er tidligere varslet af KL om, at 

opgaverne er på vej.  

Kommunikation 

Ikke relevant. 


