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GD2 – Adresseprogrammet: Notat om behov for myndighedsregister 

Problem 

I forbindelse med grunddataprogrammets delaftale 2 for adresser, administrative inddelin-

ger og stednavne, skal GST sikre, at en række nationale, administrative enheder samt visse 

obligatoriske kommunale distriktsinddelinger registreres som autoritative, geografiske 

temaer i ”Danmarks Administrative, Geografiske Inddeling” (DAGI).  

GST der har ansvaret for DAGI og for det tilhørende it-system, DAGISys. Dataansvaret for de 

enkelte inddelinger vil dog uforandret være hos den myndighed, der forvalter den pågæl-

dende inddeling.  

DAGI vil omfatte inddelingerne for: 

• Kommuner 

• Regioner 

• Sogne  

• Menighedsrådsafstemningsområde 

• Opstillingskredse 

• Afstemningsområder 

• Politikredse 

• Retskredse 

• Postnumre 

• Landsdele 

• Territorialgrænse 

DAGI’s afgrænsning af de enkelte inddelinger fastlægges og vedligeholdes efter aftale med 

den pågældende ressortmyndighed.  

DAGI skal imidlertid tillige indeholde det autoritative navn for hver enkelt af de administra-

tive myndigheder (fx det enkelte sogns navn), samt eventuelle autoritative koder (fx sognets 

kode), således at disse navne og koder kan anvendes af DAGI’s brugere.  
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DAGI er imidlertid kun ét enkelt eksempel på behovet for at de korrekte myndighedsnavne 

og -koder er let tilgængelige fra en autoritativ kilde. Præcis samme behov findes i en meget 

lang række andre applikationer og datasæt, som ikke nødvendigvis anvender DAGI’s data, 

både i den offentlige og i den private sektor.  

Oplysningen om det korrekte kommunenavn og Indenrigsministeriets tilhørende kommune-

kode anvendes således i en meget lang række offentlige forvaltningssystemer, herunder 

formentlig i samtlige grunddatasystemer. Tilsvarende gælder for de øvrige myndighedstyper 

mm. som er repræsenteret i DAGI.  

I dag findes (så vidt vides) ikke et autoritativt sted hvor disse oplysninger findes, vedlige-

holdes og udstilles efter grunddataprogrammets principper.  

Det tætteste forsøg er ”Indenrigsministeriets myndighedsregister” som findes på CPR-konto-

rets hjemmeside i form af en fast formateret tekstfil. Registeret er dog primært udformet ud 

fra CPR-systemets behov, og har som sådan ikke en formel status som autoritative data, der 

lever op til grunddataprogrammets principper, fx med hensyn til ansvar indhold og vedlige-

holdelse.  

GD2 har ikke overblik over andre, mulige alternative kilder for myndighedsnavne- og koder, 

herunder fx CVR, Danmarks Statistik (NUTS), FOA (Fællesoffentlig Adressedatabase), SOR mv. 

Løsning 

GD2, Adresseprogrammet anmoder Grunddatabestyrelsen om at vurdere behovet for en 

praktisk løsning, som sikrer at autoritative navne og koder (eller andre identifikationer) for 

de danske myndigheder og inddelinger kan stilles til rådighed gennem datafordeleren.  

GD2 peger på at nedenstående typer vil være centrale i første omgang: 

• Kommuner 

• Regioner 

• Ministerier 

• Sogne  

• Opstillingskredse inkl. landsdele og storkredse 

• Politikredse 

• Retskredse 

• Postnumre  

Der vil skulle udpeges en part som skal have ansvaret for udstilling og vedligeholdelse af 

disse data. Det kunne eksempelvis være Danmarks Statistik, Indenrigsministeriet eller 

Geodatastyrelsen. 

Proces 

Efter drøftelse og beslutning i GD2’s styregruppe oversendes nærværende notat til grund-

datasekretariatet med henblik på videre behandling.  

 


