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Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2 

Problem 

Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der 

statusrapporteres for afsluttede og kommende produkter og milepæle samt 

kritiske risici og emner. Styregruppen skal forholde sig til programmets og 

projekternes status.  

Baggrund 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for 
perioden 8. juni 2016 – 2. september 2016.  

Status  

Delprogrammet er samlet set i rød samtidig med, at hovedparten af projekterne er 
i grøn.  
 
Delprogrammets røde status afspejler, at forudsætningerne for at igangsætte 
snitfladetesten endnu ikke er på plads og at der som konsekvens heraf er igangsat 
en replanlægning af test og implementering for GD1 og GD2. Den reviderede 
plan vil betyder, at GD1 og GD2 ikke vil kunne idriftsættes som forudsat.   
 
Registrenes grønne status afspejler, at de er i god gænge i forhold til egen 
systemudvikling. Men der er identificeret sammenhænge og afhængigheder 
mellem registrene, og mellem registrene og datafordeleren som ikke er på plads. 
Governance og rapportering har ikke været indrettet på at styre disse snitflader 
tilstrækkeligt, og derfor er det ikke afspejlet i projekternes status.  
 
Programledelserne i GD1 og GD2 vil udarbejde en plan for, hvordan snitfladerne 
fremover kan afspejledes i projekternes statusrapporter. 
 

DAR og ERST har anført, at de vil få merudgifter som følge af replanlægningen. 

Dette vil gælde alle projekter, og der vil køre en særskilt proces herom efter 

grunddatabestyrelsen har vedtaget en ny plan for implementering og idriftsættelse.  
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 Status denne periode  Status sidste periode 

Samlet Tid  Scope Res. Samlet Tid Scope Res. 

Samlet status GD2         
Delprogramledelse         
Adm. inddelinger (DAGI)         
Danske Stednavne (DS)         
Adresseregister (DAR)         
CPR adressegrundlag         
CVR adressegrundlag         
SKAT adressegrundlag         
DST adressegrundlag          
Supplerende adresser         
Lovprojektet (GD1/GD2)         
Testprojektet (GD1/GD2)         

 

Uddybning af status 

Delprogramledelsen er gået i gul på scope og ressourcer som følge af, at dele 

delprogramlederens ressourcer prioriteres til overordnet GD1/GD2 styring og 

opfølgning på testplanens milepæle og forudsætningerne herfor. På den baggrund 

har SDFE sat i gang i rekruttering af en ekstra medarbejder til 

delprogramledelsen. 

DAGI er i rapporteringsperioden samlet set gået i grønt, da ressourcer er gået i 

grøn som følge af tilførsel af ressourcer til projektet.  

Udover testaktiviteter er der i perioden arbejdet med udvikling af 

ajourføringsservice for supplerende bynavn og upload-funktionalitet til 

Afstemningsområder.  

Der er foretaget grunddataforbedringsaktiviteter i form af yderligere datavask af 

eksisterende DAGI-postnumre og processen for oprettelse af nyt tema for 

DAGI-afstemningsområder er påbegyndt i samarbejde med Septima. 

Dele af DAGI-multigeometriregisteret er fremrykket til DL4, som følge af DARs 

kritiske behov herfor. Singlegeometriregisteret er som følge heraf ikke længere 

omfattet af kritisk vej. 

DAGI har desuden arbejdet med bitemporalitet og udvikling af en ekstra service 

for supplerende bynavn som følge af behov fra DAR. 

DS er fortsat i grønt. WFS-tjenesterne for DS er klar på Datafordeleren. Test af 

hændelser er udskudt til oktober 2016, når DS er etableret på transportbåndet. 

Dette på virker DS’ tidsplan men har ikke betydning for GD2 på kritisk vej, da 

der ikke er andre registre, der er afhængige af hændelser fra DS. 

DAR er samlet set i grøn. Der er afleveret revideret DLS version 2, hvor der bl.a. 

er ændringer til den fysiske datamodel. Modellen har været igennem 
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konformanstjek. Der udestår en dialog med MU om det forretningsmæssige 

behov i forhold til at specificere en tværgående tjeneste med søgning mellem 

adresse og BFE. Der er aftalt møde i uge 39 mhp. at drøfte mulige løsninger. 

Kommunerne har haft en række yderligere ønsker til brugerflade og funktionalitet 

i DAR klienten og hovedparten af disse er blevet udviklet i perioden. Der er dog 

enkelte udeståender, så udviklingen er ikke færdiggjort. Disse kommuneønsker 

finansieres af kommunerne, ikke af grunddataprogrammet. Udviklingen forventes 

at være færdig inden d. 19. oktober, hvor DAR-klienten er planlagt færdiggjort.  

Udviklingen vedrørende DAR-CPR integrationen blev igangsat medio maj og er 

på DAR-siden færdiggjort. Der udestår afprøvning og test, før udvikling af 

integrationen kan betragtes som færdiggjort og lukket. Pt. arbejdes på at 

fremskaffe bedre testdata og få overblik over krav og tidsplan for færdiggørelse. 

Der vil dog først kunne færdigtestes når Datafordeleren er klar.  

Der blev den 22. juni indgået kontrakt mellem SDFE og KOMBIT omkring 

etablering, drift, vedligehold og udvikling af DAR.  

Forsinkelsen af grunddataprogrammet vil medføre en række meromkostninger, 

dels til videreførelse af DAR 0.9, længere udviklingsperiode for DAR 1.0 og 

forlængelse af diverse støttesystemer. Konsekvenserne for økonomien omkring 

udviklingen af DAR vil i den kommende periode blive revurderet. 

CPR-adressegrundlag er i grøn status. Projektet er dog fortsat forsinket, og derfor 

er tid fortsat i gul. Men det er forventningen, at projektets tilpassede tidsplaner 

overholdes.   

CVR-adressegrundlag er samlet set gået fra grøn til gul status, idet ERST forudser 

fremtidige udfordringer både på tid, scope og ressourcer.  

Tid er i gul, da projektets gennemførelse vil blive forsinket. Det vil forsinke og 

udskyde såvel ændringer i eksisterende systemer som datavasken.   

Scope er gået fra grøn til gul, da ERST vurderer, at det påvirker scope, at ERSTs 

forslag til justeringer til bemærkningerne til Adresseloven ikke er indarbejdet.  

Ressourcer er gået fra grøn til rød, da en forventet forsinkelse af projektet vil 

betyde, at der skal findes flere ressourcer til projektet. 

I indeværende rapporteringsperiode er samarbejdet fortsat med Datavaskprojektet 

mhp. få udarbejdet en plan for ERSTs datavaskproces. Der har været afholdt 

møde med SDFE og KL for at få belyst omfanget samt mulighederne for 

målrettet kommunikation i forhold til de virksomheder, hvis adresser ikke er 

DAR-valide. Der planlægges med at foretage en målrettet kommunikation til 

virksomhederne baseret på den information, KL har konstateret ved deres 

gennemgang (arten af fejl i adresser). Det er ERSTs vurdering at en effektiv 
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kommunikation i forhold til virksomhederne først kan fastlægges endeligt når 

såvel lovens endelige udformning og den overordnede tidsplan for programmet er 

revurderet og godkendt. Datoerne i kommunikationsplanen vil derfor være 

behæftet med stor usikkerhed, da den afhænger af de foreløbige udmeldinger om 

væsentlige forsinkelser i GD2, herunder særligt de foreløbige meldinger om at 

DAR tidligst kommer på DAF til august 2017. 

ERST og SKAT har aftalt en koordineret ensartet kommunikationsindsat ift. 

virksomhederne. 

SKAT er fortsat samlet set i grøn. I rapporteringsperioden har SKAT set nærmere 

på det aftalte løsningsdesign, hvor SKAT skal ”frakoble” valideringsmekanismen i 

SKATs Erhvervssystem (ES) ved modtagelse af data (adresser) fra ERST (CVR). 

Det bliver formentlig ikke nødvendigt for SKAT at foretage systemtekniske 

ændringer (det er ved at blive undersøgt, om denne formodning holder vand).  

Det er endvidere afholdt møder vedrørende adressevask mellem ERST og SKAT 

(analysefasen). 

Det er i perioden konstateret en mulig udfordring vedrørende aftalen om, at 

SKAT skal anvende ERSTs indberetningssystem på virk.dk. Udfordringen skyldes 

registrering af adresser ved tildeling af CVR-nr. til dødsboer, da dødsboer i dag 

ikke kan registreres via ERSTs registreringsløsning på virk.dk, men kun via 

SKATs ES. Spørgsmålet er, om registreringen af dødsboer via ES og levering til 

CVR vil medføre problemer, efter at CVR er overgået til validering af adresse på 

DAR. 

Hvis der kan imødeses problemer foreslår SKAT, at det bør gøres muligt at 

registrere dødsboer via ERSTs indberetningssystem på virk.dk. Det vil få en afledt 

effekt hos SKAT, idet der i så fald skal laves en systemændring i SKATs ES 

system. 

SKAT vil forsøge at få budget til at tilrette SKATs Erhvervssystem, således at det 

bliver muligt for ERST at lave en digital registreringsløsning for dødsboer. Når 

(hvis), der er tildelt budget hertil, og ændringen er bestilt og kørt i produktion hos 

SKAT, er det herefter et spørgsmål om, hvornår Erhvervsstyrelsen kan lave en 

registreringsløsning for dødsboer på www.virk.dk. 

SKAT redegør mundtligt for status på styregruppemødet den 20. sept.  

DST-adressegrundlag er fortsat samlet set i grøn. DST er dog stadig lidt bagud i 

forhold til projektets interne tidsplan. Projektet har været ramt af nedprioritering, 

men det er nu aftalt at prioritere opgaven, og det forventes ikke at have betydning 

for slutmålet. Der er aftalt endnu et møde med CVR i september. Der er ikke 

problemer mellem løsningerne.  

http://www.virk.dk/
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Supplerende adresser er fortsat samlet set i grøn. Taskforcen har i indeværende 

periode besvaret henvendelser fra kommunerne vedr. suppleringsopgaven og i 

august ringet rundt til de kommuner, der endnu ikke er færdige med 

suppleringsopgaven. Her har man fået en status for fremdriften samt aftalt en 

plan, der skal sikre, at kommunerne når milepælen 15. september.  

Test-projektet (GD1-GD2) er samlet set gået fra gul til rød status. Det skyldes, at 

det er nødvendigt at replanlægge GD1/GD2-testen. Grunddatabestyrelsen 

forelægges forslag til en ny testplan på møde den 30. september. Den reviderede 

plan vil påvirke idriftsættelsen af GD1 og GD2. 

Lov-projektet (GD1-GD2) er samlet set gået fra grøn til gul status. Som en 

konsekvens af den tidskrævende ØU-proces vedr. lovforslagenes byrder, der var 

inden sommerferien, og at behandlingen af høringssvarene har vist sig mere 

kompliceret end forventet pågår der aktuelt en drøftelse med EFKM om at 

udsætte lovens fremsættelsestidspunkt. Det påvirker både tid og scope for 

lovgivningsprojektet. Dette kan i sidste ende påvirke ikrafttrædelsestidspunktet. 

Løsning 

Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift. 

Procedure 
Sagen blev drøftet på møde i Projektforum den 13. september 2016.  

Kommunikation 

Ikke relevant 


