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1. Eksklusiv sammenfatning  

1.1 Baggrund 

Selvom offentlig forvaltning i stigende grad er baseret på digital kommunikation, spiller oplys-
ningen om personers, virksomheders og ejendommes fysiske adresse stadig en stor rolle.  

Grunddataprogrammets delaftale 2 har som et af sine væsentlige mål at forbedre myndighe-
dernes anvendelse af danske adresser som led i en effektiv, digital forvaltning.  

Der er imidlertid meget der tyder på, at danske myndigheder i stigende grad også har behov 
for at behandle oplysninger som henviser til en adresse uden for Danmarks grænser.  

Årsagen er formentlig både udviklingen af EU’s indre marked – med den følgende hyppige 
flytning af personer, varer og tjenesteydelser – og den almene globaliseringstendens, som 
viser sig i øget international samhandel (herunder e-handel) og i nye rejse-, arbejds-, familie- 
og bosætningsmønstre.  

Slutresultatet er, at fænomenet ”adresse i udlandet” har fået en stigende betydning i den 
offentlige administration og i de it-systemer, der skal understøtte en effektiv forvaltning. 

1.2 Om analysen 

Efter beslutning i grunddatabestyrelsen den 20. december 2012 har Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter (MBBL), i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST), gennemført en analyse af 
danske myndigheders behandling af udenlandske adresser.  

Nærværende rapport gengiver analysens resultater.  

Analysen er baseret på informationer og erfaringer indsamlet blandt de mest centrale myndig-
heder på området. 

Analysen viser, at en række offentlige myndigheder, som led i deres opgavevaretagelse hånd-
terer udenlandske adresser af et betydeligt omfang – ofte i en størrelsesorden svarende til ca. 
100.000 om året.  

Det fremgår af analysen, at flere af de pågældende myndigheder både vurderer, at en god 
håndtering af udenlandske adresser har stor betydning for opgaveløsningen og, at der er et 
væsentligt forbedringspotentiale.  

Som led i analysen er der udarbejdet tre løsningsscenarier, A, B og C, hvoraf model C ”Fælles 
adresseservice (udland)” er udpeget som den model, projektdeltagerne peger på. Analysen 
giver et foreløbigt bud på en implementeringsplan for denne løsningsmodel.    

Som input til en eventuel, efterfølgende business case indeholder analysen herefter et ”forud-
sætningsdiagram” med læsevejledning, for de gevinster og udgifter, der vil være forbundet 
med realiseringen af (især) løsningsmodellerne B og C. Forudsætningsdiagrammet indeholder 
ingen regneeksempler eller andre talmæssige angivelser; disse vil afvente gennemførelsen af 
en egentlig business case efter statens business case model.  

I et bilag I til analysen beskrives en række udenlandske kommercielle tjenester, der sigter på at 
validere og formatere internationale adresser. Løsningsmodellerne B og C er baseret på anven-
delsen af en eller flere af sådanne tjenester.  I et bilag II beskrives fire internationale standar-
der for adressedata. 
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2. Indledning 

2.1 Dokumentets formål 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har fået til opgave at gennemføre en analyse 
af danske myndigheders behandling af udenlandske adresser. Analysen er bestilt af grunddata-
bestyrelsen på mødet den 20. december 2012.  

Analysen skal kortlægge problemstillingen og dens omfang, herunder de administrative konse-
kvenser af den nuværende situation og potentialet for forbedringer.  

Analysen er organiseret som en selvstændig arbejdspakke under delaftale 2 i Grunddatapro-
grammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2012-2015. Morten Lind fra Mini-
steriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) er projektleder på opgaven, der varetages i sam-
arbejde med Lone Kai Hansen fra Erhvervsstyrelsen (ERST).  

Strand & Donslund har været konsulent på opgaven med Helle Torp Eklund som opgaveansvar-
lig. I forbindelse med beskrivelsen af den valgte løsningsmodel har Henrik Liliendahl Sørensen 
fra iDQ ydet projektgruppen faglig bistand.  

 

2.2 Proces 

Arbejdet er gennemført i følgende trin i perioden fra d. 07-02-2013 til d. 20-05-2013:  

1. Udpegning af interessenter 

Projektet foretog en udpegning af interessenterne i forhold til formodet 
gevinstpotentiale. 

2. Interviewguide 

Udarbejdelse af en struktureret interviewguide og godkendelse heraf i projektet 

3. Interview af interessenter 
Afholdelse af interviews/møder med de primære interessenter: 

Figur 1: Adresse generalisering: En adresse kan være enten dansk eller udenlandsk 
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• 22. februar: Møde med Camilla Springborg, Digitaliseringsstyrelsen 
• 28. februar: Interview med Jeanne Olsen, CPR 
• 5. marts: Interview med Claus Rønne Jensen, Anne Duus og Nanna Ilmer, SKAT 
• 6. marts: Interview med Lone Kai Hansen, Peter Jørgensen, Susanne Rethmeier og 

Morten Kvist, Erhvervsstyrelsen 

• 14. marts: Interview med Lotte Sørensen (ATP), Birgitte Yde (Udbetaling Danmark) 
og Tine Jul Sørensen (Pensionsstyrelsen) 

4. Dialog med øvrige interessenter 

Set i forhold til kommunerne har der været kontakt med KL og KOMBIT, hvilket 
resulterede i maildialog og telefonsamtale med: 
• Curt Øverup, Københavns Kommune 
• Anette Petersen, Odense Kommune 

Følgende interessenter har fået tilsendt spørgsmål svarende til interviewguide og har 
sendt besvarelse retur: 
• KOMBIT 
• Moderniseringsstyrelsen 
• Udenrigsministeriet  
• Beskæftigelsesministeriet  
• Social- og integrationsministeriet  
• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse  
• Justitsministeriet  
• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (intet svar) 

5. Afstemning i forhold til øvrige delaftaler i grunddataprogrammet 
Projektet har været i dialog med de øvrige delprogrammer 1, 2, 5 og 7 i grunddatapro-
grammet  

6. Dokumentation, review og bearbejdning af resultater (interviewrapport) 

Interviewene og det øvrige indsamlede materiale blev analyseret og dokumenteret. 
Interviewrapporten blev sendt til kvalitetssikring hos de primære interessenter. 
Reviewkommentarer blev indsamlet og indarbejdet i rapporten. 
Interviewrapporten blev sendt til styregruppen d. 8. april. 

7. Løsningsscenarier 

De primære interessenter blev inviteret til to workshops (11. og 19. april), hvor der 
blev arbejdet med løsningsscenarier og valgt et favoritscenarie. 

8. Forudsætningsdiagram 

Den 24. april blev der afholdt en workshop med interessenterne, hvor der blev 
opstillet gevinster og udarbejdet et forudsætningsdiagram. 

9. Bud på implementeringplan 
Den 13. maj udarbejdede projektgruppen et første bud på en implementeringsplan 

10. Dokumentation, review og færdiggørelse af analyserapport 

Workshops og det øvrige indsamlede materiale blev analyseret og dokumenteret. 
Analyserapporten sendes til kvalitetssikring hos de primære interessenter. 
Reviewkommentarer bliver indsamlet og indarbejdet i rapporten. 
Analyserapporten afleveres til styregruppen d. 20. maj. 
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2.3 Metode 

Metodemæssigt er der arbejdet med følgende: 
 
Interviews 

Udpegning og prioritering af de primære interessenter er foretaget af projektet ud fra viden 
om interessenterne og deres formodede udfordringer med udenlandske adresser og formodet 
gevinstpotentiale. 
 
Interviewene blev gennemført som semi-strukturerede interviews, hvor deltagerne på forhånd 
havde fået tilsendt interviewguiden. Undervejs i interviewet blev interviewguiden brugt som 
checkliste. Interviewene varede mellem 1-2 timer afhængig af antallet af personer, der deltog. 
 
Derudover blev interview-/spørgeguiden sendt til en række interessenter til skriftlig besvarel-
se. 
 
Resultatet var et overblik over danske myndigheders udfordringer med adresser i udlandet, 
som blev dokumenteret i en interviewrapport. Det var ikke en dybtgående analyse af alle 
detaljer i myndighedernes anvendelse af udenlandske adresser – men derimod et indledende 
overbliksbillede som grundlag for det videre arbejde. 
 
Forudsætningsdiagram 

Der er udarbejdet et første bud på et forudsætningsdiagram i henhold til Statens business case 
model (jf. www.digst.dk). Forudsætningsdiagrammet blev udarbejdet sammen med de primæ-
re interessenter på en workshop (på overskriftsniveau). Resultatet skal være input til en evt. 
senere business case. 
 

2.4 Læsevejledning 

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 - Overblik over danske myndigheders udfordringer med adresser i udlandet 

Et kort resumé af kortlægningen af danske myndigheders udfordringer med uden-
landske adresser og en skematisk opstilling af processer, formater, udfordringer og 
volumen i relation til myndighedernes brug af udenlandske adresser. 

• Kapital 3 - Løsningsscenarier 

En overordnet beskrivelse af nul-scenariet og tre løsningsscenarier (konceptuelt 
niveau). 

• Kapital 4 - Bud på implementeringsplan 

Et første bud på en implementeringsplan (grovplan). 

• Kapitel 5 - Forudsætningsdiagram 

En illustration af forudsætningsdiagram og en kort gennemgang af alle hoved- og 
underforudsætninger i forhold til løsningsscenarierne. 
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3. Overblik over danske myndigheders 
udfordringer med adresser i udlandet 

3.1 Resumé af kortlægningen 

 
De fleste myndigheders udenlandske adresser er ikke strukturerede og ikke validerede. Data 
registreres oftest som 5 adresselinjer og i andre tilfælde 3 eller 6 linjer eller i samme format 
som de danske adresser. Det giver en del udfordringer, både fordi land eller landekode er 
svære at finde (hvis det er der) og fordi nogle lande f.eks. Kina og England har adresser, som 
ikke kan være indenfor 5 linjer eller i et dansk format eller tegnsæt. Selv inden for samme 
myndighed kan der være anvendt forskellige adresseformater. 

 
Udenlandske adresser på personer 

På personområdet er CPR udgangspunktet for de fleste myndigheder. CPR har ikke en standar-
diseret registrering af udenlandske adresser. Adresserne er registreret med 5 adresselinjer 
(ikke struktureret) og har ikke en international landekode (kun en dansk myndighedskode).  
En udenlandsk adresse kan i CPR registreres som: 

• Udenlandsadresse 
Man har ret men ikke pligt til at få registreret den til enhver tid aktuelle udenlands-
adresse. 

• Kontaktadresse  
En adresse hvortil offentlige myndigheder og private kan sende vedkommende post 
under et registreret udenlandsophold eller kontaktadresse i forbindelse med behand-
ling af dødsbo. Kan både indeholde danske og udenlandske adresser. 

• Supplerende adresse 
Anvendes for personer beordret til tjeneste i udlandet og disses husstand (beredskabs-
styrelsen, forsvarskommando mv.) 

• Under værgeoplysninger (hvis person umyndiggjort) – personnummer eller navn + 
fødselsdato (advokat), værgeadresse 

• EU-valgadresser – modtager lister fra EU-lande, borgere må kun stemme i ét land 
(seneste adresse for udenlandske statsborgere) 

En udenlandsk adresse kan derfor optræde mange forskellige steder og kan være svær at 
identificere som udenlandsk. Der er ikke lavet nogen opgørelse over hvor mange udenlandske 
adresser, der pt. Findes i CPR, eller hvor mange borgere i CPR, der har en udenlandsk adresse. 

Flere myndigheder vedligeholder egne data på udenlandske adresser. Nogle ajourfører CPR, 
når de finder fejl i adresser, selvom det faktisk ikke er lovligt. Rigtig mange myndigheder 
registrerer deres egne forsendelsesadresser, som ikke videregives til CPR, og som heller ikke 
må udveksles med andre myndigheder eller parter. 

Personer kan have flere CPR-numre, idet de kan få et nyt ved indrejse. Derved kan de også 
have flere adresser. Det kan eksempelvis være personer fra Grønland.  
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Borgerne forventer på den anden side, at myndighederne udveksler adresseoplysninger. Når 
de først har registreret deres flytning til/fra Danmark eller adresseændring ét sted, så forven-
ter de, at øvrige myndigheder automatisk får disse oplysninger. 

  

Udenlandske adresser på virksomheder 

Med hensyn til virksomheder, er CVR det primære grunddataregister (ERST).  

I CVR registreres imidlertid kun danske virksomheder med danske adresser. I forhold til regi-
strering af virksomheder udenlandske adresser er det ERST’s RUT-system (Register over Uden-
landske tjenesteydelser) og SKAT’s ES (Erhvervssystem), der for mange andre myndigheder 
(BM, ATP mfl.) er de primære kilder til virksomheders udenlandske adresser.  

I SKAT’s Erhvervssystem (ES) er udenlandske adresser registreret med 5 linjer (ustruktureret 
tekst) og det kan være svært at vide, hvilken linje postnummer. og land står i. Specielt efter-
lyser mange myndigheder en landekode. 

I RUT er formatet på en udenlandsk adresse 2 linjer (300 tegn pr. linje) og landekode (ISO2).  

Flere myndigheder pointerer forskellene i formater mellem systemerne, utilstrækkelige felter i 
forhold til udenlandske adresser samt det, at flere landes adresser er for lange til ES’s og RUT’s 
adresseformater. 

I dag er der ca. 2.000 udenlandske virksomheder, der skal momsregistreres (SKAT). 

RUT indeholder pt. 4.000 udenlandske virksomheder, hvis adresser ikke bliver valideret. Andre 
myndigheder beklager sig over, at der er dobbeltregistreringer af virksomheder i RUT, og 
påpeger, at upræcise adresser vanskeliggør dubletkontrollen (Arbejdstilsynet). 

 

Udenlandske adresser i relation til ejendomme 

Set i forhold til ejendomme er der to typer: 

• Ejere af danske ejendomme (ejers bopæl er i udlandet) 
• Danskere der ejer ejendomme i udlandet 

Personer med bopæl i udlandet, der ejer dansk ejendom, bliver begrænset skattepligtige af 
ejendommen og skal betale ejendomsværdiskat og evt. skat af udlejning af ejendommen. Disse 
personer er en del af de 154.000 personer, der har begrænset skattepligt. 

SKAT har registreret ca. 34.000 personer, som er registreret med ejendomme i udlandet f.eks. 
sommerhuse. Disse skal betale ejendomsværdiskat i Danmark og udlandet. I dag er det den 
enkeltes ansvar selv at oplyse om at man ejer en ejendom i udlandet, og det formodes, at en 
del personer ikke oplyser SKAT herom.  

 

Ønske om en central database med udenlandske adresser  

Flere myndigheder udtrykker ønske om en central database med opdaterede oplysninger, 
f.eks. udtrykker Arbejdsskadestyrelsen ”så ville meget tid og besvær være sparet”. 

 
Ingen udfordringer med udenlandske adresser 

Stort set alle de kontaktede myndigheder har udfordringer med udenlandske adresser. Der er 
dog enkelte, som ikke har problemer. For disse myndigheder er forklaringen at: 
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• Den primære kommunikationsform er elektronisk eller pr. telefon f.eks. Danskerlisten 
(Udenrigsministeriet) 

• Adresserne er velstrukturerede (komponentopdelt) f.eks. visumansøgninger, der ud-
veksles mellem Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen. 

 

Selvom udviklingen går i retning mod øget digital kommunikation, er der fortsat behov for at 
kunne komme i kontakt med personer og virksomheder pr. brev, f.eks. når der skal kommu-
nikeres om overgang til digital kommunikation, når der ikke bliver responderet på opkræv-
ninger og rykkere, når der skal kommunikeres om syge- og begravelseshjælp, visumansøg-
ninger, tilsynsreaktioner mv. 

 

3.2 Skema over kortlægning 

Alle interviews og skriftlige besvarelser er dokumenteret i et separat dokument: ”Overblik over 
danske myndigheders brug af adresser i udlandet – interviewrapport”. Nedenfor er en 
sammenfatning af de enkelte myndigheders processer, adresseformater, udfordringer og 
volumen i relation til adresser i udlandet. 

Forklaring af overskrifter: 

• Processer eller sagsområder: De overordnede processer eller sagsområder som er rele-
vante i forbindelse med udenlandske adresser. 

• Standard/format: Hvordan er de udenlandske adresser struktureret i dag (format og 
standard)  

• Udfordringer: Hvilke udfordringer er der i dag med de udenlandske adresser. 
• Volumen: Antal udenlandske adresser, antal fejl, sager eller henvendelser. Tidsforbrug. 

 

 Processer eller 

sagsområder 

Standard / format Udfordringer Volumen 

CPR Registrering af CPR-
data 

Ikke struktureret  
(5 adresselinjer hver 
på 34 tegn) 

Flytninger i udlandet 
registreres ikke 
korrekt. 
Personer kan have 
flere CPR-numre og 
adresser 

725.000 udrejste siden 1968. 
Ingen tal på samlet antal 
udenlandske adresser. 

Erhvervs-

styrelsen 

• Registrering af 
virksomheds-
/selskabsdata 

• Registrering af 
udenlandske 
tjenesteydelser 

• Salg af adressedata 
• Opkrævning ifm. 

årsregnskab 
 

Ikke struktureret, med 
landekode 
(Forskellige formater) 

RUT: Adresser ikke 
valideret (4.000 uden-
landske virksomheder) 
Upålidelige data (flyt-
ninger) – tab af image 
Tvangsopløsninger pga 
fejl i adresser 
 

• 50 annullerede afgifter pr. 
år (evt. medførende 
tvangsopløsning) 

• 5 sager pr. uge hvor en 
udlænding er forkert 
registreret (20 min - 1 time 
pr. sag) 

• Ca. 25.000 aktive 
udlændinge registreret 
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 Processer eller 

sagsområder 

Standard / format Udfordringer Volumen 

SKAT • Årsopgørelser 
• Inddrivelse af 

skatter og afgifter 
(udlændinge, 
udlandsdanskere og 
udenlandske virk-
somheder) 

• Udbetalinger af 
overskydende skat 
og afgifter 

• Vurdering af ejen-
domme 

 

Ikke struktureret 
 

Årsopgørelser 
Opkrævninger 
Overskydende skat 
Returpost 
 

• 154.000 begrænset 
skattepligtige 

• 50.000 skyldnere, som bor 
i udlandet (2,6 mia kr.) 

• Overskydende skat på 
godt 500 mio. Kr. (fordelt 
på 75.000 personer i 
udlandet) 

• Returpost udland (oversky-
dende skat) ca. 1.250-
1.500 breve 

• Ca. 2.000 virksomheder 
som skal momsregistreres 

• Ca. 34.000 personer med 
ejendom i udlandet 

 

ATP • Ind- og udbetalinger 
• Administration af 

ordningerne (ATP, 
SUPP, LG, AUB, AES, 
Feriekonto, Barsel, 
SFS, SP, Samlet 
Betaling) 

• Opkrævninger 
• Kommunikation 

med borgere og 
virksomheder 

 

• Dansk struktureret 
(komponenter) 

• Mønstergenkendels
e på modtagne 
uspec. adresser 

• For myndigheder: 
Ikke struktureret 

 

• Finde personer i 
udlandet (udbeta-
linger), både 
danskere og 
udlændinge 
(ægteskaber, børn, 
sømænd mv.) 

• Skal registrere for-
sendelsesadresser 
pr. ordning 

• Returpost 
• Grønlandske 

adresser 
 

ATP: 
• 90.000 udlandsadresser 

(person m CPR-nr) 
• 250.000 gældende uden-

landske kontakt-adresser 
(person m CPR-nr) 

• Ca. 50.000 udl. Forsendel-
sesadresser 

I alt knap 400.000 udl. adr.  
 
30.000 stk. returpost årligt 
3-4 fuldtidsressourcer på 
behandling af sager i 
udlandet 
1-2 fuldtidsressourcer på 
returpost for virksomheder 
(restancer) 
SP: 300 timer årligt på 
”detektivarbejde” 

Pensions-

styrelsen 

• Ansøgninger 
• Udbetalinger 
• Administration  
 

• Ikke struktureret  
(3 adressefelter) 

• Dansk struktureret 
med landekode 

Begge bygget til 
danske adresser 
 

• Borgernes aktuelle 
bopælsland har 
betydning for 
udbetalingernes 
sammensætning og 
størrelse (fejlud-
betalinger, snyd). 

• Egne udenlandske 
forsendelsesadresse
r (ikke integreret 
med CPR). Fås ifm. 
Leveattester – 
bedre kvalitet end 
CPR’s adresser. 

 

Ca. 145.000 breve til 
udlandet (heraf 116.700 
breve til borgere) - ca. 
100.000 borgere med 
udenlandske adresser. 
I 2012 ca. 550 timer på 
håndtering af udenlandske 
adresseændringer og ca. 175 
timer på håndtering af 
returbreve. 
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 Processer eller 

sagsområder 

Standard / format Udfordringer Volumen 

Udbetaling 

Danmark 

• Opkrævning 
• Kontrolsags-

behandling 
(Helhedsorienteret 
kontrol) 

• Udbetalinger (Barsel 
og Familieydelse) 
 

Som CPR • Uanbringelig post 
(Opkrævning) 

• Snyd (helhedsorien-
teret kontrol) 

• Kan ikke få uden-
landsk adresse auto-
matisk på udbeta-
lingsspecifikation 
(Barsel) 

Opkrævning: ca. 1.700 advis 
pr. måned om uanbringelig 
post (efterfølgende 
indtastning 1-2 dage pr. kvt)  
Helhedsorienteret kontrol: 
Væsentligt problem vedr. 
uretmæssig modtagelse af 
ydelser 
Barsel: ca. 1-2 timer pr. uge 
 

Beskæfti-

gelses-

ministeriet 

(BM) 

• Kommunikation 
med borgere, 
virksomheder, 
sygehuse, 
udenlandske myn-
digheder m.fl. 
(kontaktoplysn.) 

• Arbejdstilsyn  
• Administration af A-

kasse medlemskab 

Ikke ens struktureret i 
alle systemer, 
grænseflader og 
registre (enten 
adresselinjer eller 
dansk struktureret 
med/uden ekstra 
felter (udenlandsk 
postnr, postdistrikt, 
by, landekode) 

• Tilsynesreaktioner 
og rykkere til ikke 
valide adresser 
(Arbejdstilsynet) 

• Post til ansøgere når 
ikke frem (Arbejds-
skadestyrelsen og 
Styrelsen for 
Fastholdelse og 
Rekruttering) 

• Uoverensstemmelse
r/dobbeltregistrerin-
ger: RUT-virksom-
heder har dubletter 
- upræcise adresser 
vanskeliggør dublet-
kontrollen 

• Arbejdsmarkeds-
styrelsen oplever 
ikke de store 
problemer 

 

Arbejdstilsynet: 
• ca. 12.000 sager siden år 

2000 - 6.000 i 2012 (sager 
hvor der er mindst én 
udenlandsk sagspart) 

• ca. 800 adresser for 
udenlandske personparter 

Arbejdsskadestyrelsen: 
15.000 udenlandske 
adressater registreret. 
Styrelsen for Fastholdelse og 
Rekruttering:  
Det anslås at der årligt er 
<20.000 sager med 
udenlandske adresser, hvor 
det anslåede antal fejl i 
adresserne er <1000 
(returpost).  

Ministeriet 

for Sundhed 

og Forebyg-

gelse (SUM) 

• Kommunikation 
med borgere og 
institutioner 

• Sagsbehandling 
(sygehjælp og 
begravelseshjælp) 

Forskellige formater • Udenlandske 
tegnsæt 

• For lange adresser 
• Manuelle 

oprettelser 
• Risiko for 

dobbeltregistrering 

Ingen opgørelse 
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 Processer eller 

sagsområder 

Standard / format Udfordringer Volumen 

Udenrigs-

ministeriet 

(UM) 

• Kommunikation 
med borgere og 
repræsentationer 
(kontaktoplysninger 
– Danskerlisten, 
UM’s websites, 
NemID /Nets) 

• Visumansøgninger 
(oplysninger udvek-
sles med Udlændin-
ge-styrelsen) 

• Casestyring og fak-
turering (eksport-
fremme mv.) 

 

Fritekstfelt 
(Danskerlisten og 
UM’s websites) 
Evt. på egne sprog 
(f.eks. latinske og 
kyrilliske tegn) 
Visum: komponent-
baseret (Street, Zip 
code, City, Country) 

Ingen umiddelbare 
udfordringer. 
Mindre tidsforbrug på 
validering af adresse-
data, hvis der var en 
samlet database. 

• Danskerlisten: Pt. har ca. 
16.000 borgere oprettet 
en profil. 

• Visumansøgning: Ca. 
107.000 visumansøg-
ninger i 2012. 

• Der bliver registreret ca. 
3.500 – 3.800 nye firmaer 
på årsbasis (CRM). 

 

Justits-

ministeriet 

(Udlændinge

styrelsen) 

(JM) 

Kommunikation med 
ansøgere (visum, 
ophold, familiesam-
menføring) 

Visum: komponent-
baseret (3 adresse-
linjer, postnr, by, land) 
Opholdssager: 
Adressefelt, land, 
postnr, by 

Ikke konstateret 
 

Visumsager: ca. 105.000 
ansøgninger (2012) 
(oplysninger udveksles med 
UM) 
 
Ophold efter EU-retten: ca. 
500 ansøgninger (2012) 

KOMBIT 

(syge-

/barsels-

dagpenge) 

• Kommunikation 
med borger 
(arbejdssted i DK) 

• Sagsbehandling 

6 adresselinjer (delvis 
struktureret) – min. 3 
linjer udfyldt 

Stor betydning at 
adressen er korrekt 
(betydning for om der 
udbetales/ikke 
udbetales dagpenge – 
sag lukkes pga 
manglende 
medvirken) 

Ikke oplyst 

To kommu-

ner  
(Set ift. ejere 
af fast ejen-
dom) 

Opkrævning af 
ejendomsskat 

5 adresselinjer (som 
CPR) 
I P-data er der et 
adressefelt mindre i 
end CPR 

Manglende info om: 
• Flytning i udlandet 
• Tilbageflytning til DK 
Returpost 

Odense: 50 ejere i udlandet 
Kbh: ca. 1.700 ejere i 
udlandet 
Det kan tage op til 3 timer at 
prøve at finde en valid uden-
landsk adresse, når ejer bor i 
udlandet. Der er flere end 1 
pr. måned. 
 

Digitalise-

ringsstyrel-

sen  
(Digital 
håndtering af 
borgere i 
udlandet) 

Kommunikation til 
borgere i udlandet 
(om overgang til 
digital kommuni-
kation, NemKonto 
mv.) 

- Adresser haves ikke 
altid 

Returpost: ca. 1.250-1.500 
breve til borgere i udlandet 
(marts 2013 - personer, der 
bedes oprette en NemKonto 
pga overskydende skat) 
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 Processer eller 

sagsområder 

Standard / format Udfordringer Volumen 

Modenise-

ringsstyrel-

sen 

- - Ikke relevant for: 
• Pension og Jura 
Ingen oplysn. fra 
øvrige områder 

- 

Social- og 

Integrations-

ministeriet 

(SIM) 

- - Ikke oplevet 
problemer med 
anvendelsen af 
udenlandske adresser 

- 
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4. Løsningsscenarier 
Dette afsnit giver en kort præsentation af tre potentielle løsningsscenarier for en fremtidig 
behandling af udenlandske adresser på tværs af myndighederne.  

Løsningsscenarierne er på et konceptuelt niveau og er udarbejdet med udgangspunkt i kort-
lægningen (jf. forrige afsnit) samt to workshops med udvalgte interessenter (den 11. og 19. 
april 2013), hvor der er blevet arbejdet med løsningsscenarier.  

Løsningsscenarie C: Fælles adresseservice (udland) er den løsning, som deltagerne på de to 
workshops anbefaler. 

4.1 Kriterier for valg af scenarie 

På den første workshop, hvor der blev arbejdet med løsningsscenarier, blev der opstillet en 
række kriterier for den fremtidige løsning: 

• Adresser skal være tilgængelige på tværs af myndigheder 
• Deling af adressedata skal være nemt (”sømløst”) 
• Valide adresser 

o Virksomheder og personer skal kunne opdatere deres tilknytning til adresser 
selv 

o Opdaterede adresser (eksistens) 
• Fælles standarder for udenlandske adresser (mellem myndigheder) 
• Flere, standardiserede præsentationsformater (rendering) skal understøttes 
• Centrale data 

o Ét opbevaringssted  
o Centrale services til oprettelse og ajourføring 
o Unik id 
o Historik og sporbarhed 

• Fleksibel implementering og udrulning (trinvis) 
 

Forskellige løsningsscenarier blev diskuteret og i det følgende præsenteres nul-scenariet og tre 
mulige løsningsscenarier. 



Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 

 - 16 af 42 -  MBBL-REF: 2012-3566 

 

 

 

 

4.2  Nul-scenarie 

 

 
I Nul-scenariet antages det, at der ikke tages fælles initiativer på området.  

Scenariet kræver således ingen tværoffentlig governance. 

Det antages samtidig, at en række af de fagsystemer som i dag benytter udenlandske adresser, 
under alle omstændigheder skal moderniseres eller ny-udbydes inden for de nærmeste år.  

Nul-scenariet kræver ikke i sig selv mærkbare it-investeringer, men fraværet af fælles policy, 
standarder, grunddata og services på området vil betyde, at hvert enkelt it-projekt hos de 
involverede myndigheder, vil skulle specificere og udvikle egne løsninger for at kunne håndtere 
udenlandske adresser.  

Hvis det er hensigtsmæssigt at forbedre udvekslingen af udenlandsk adresseoplysninger mel-
lem to myndigheder eller mellem to systemer i en enkelt myndighed, er det de involverede 
myndigheder, der selv tager intitativet og aftaler standarder og procedure herfor.  

Nulløsningen forbedrer ikke mulighederne for at validere udenlandske adresser. Ønsker en 
myndighed at validere en udenlandsk adresse over for en bestemt norm1, må myndigheden 
selv etablere services hertil eller evt. indgå aftale/licens om brug af en ekstern validerings-
service.  

Scenariet forbedrer således ikke i sig selv kvaliteten af de udenlandske adresser.  

 

                                                           
1 Det kan f.eks. være en norm at landekoden skal være valid, eller at region, postnummer eller den fulde 
adresse skal være valid, dvs. findes i den virkelige verden. 

Figur 2: Nul-scenarie 
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4.3 Løsningsscenarie A: Fælles standarder for udenlandske 

adresser 

 

 
I løsning A fastlægges en fælles policy samt en eller flere fælles standarder for udveksling af 
udenlandske adresser mellem myndigheder og it-systemer. Det antages, at løsningen bl.a. vil 
foreskrive, at en standardiseret landekode e.l. indgår i udvekslingsformatet.  

Løsningen kræver tværoffentlig governance for at vedligeholde policy og standarder. 

Det antages (som i nul-scenariet), at en række af de it-systemer, som i dag bruger udenlandske 
adresser, under alle omstændigheder skal moderniseres/ny-udbydes inden for de nærmeste 
år.  

Løsningen kræver en aktiv it-investering for hver myndighed og system, som skal tilpasse sig de 
fælles udvekslingsstandarder. Ofte vil tilpasningen kunne ske sammen med en allerede plan-
lagt modernisering eller ny-udbud af it-systemet. Specifikation og udvikling vil kunne drage 
fordel (reducerede omkostninger) af den fælles policy og de fælles standarder.  

Løsningen forbedrer mulighederne for at validere adressens landekode, men indebærer ikke 
herudover en validerering af adressens eksistens. Ønsker en myndighed at validere en 
udenlandsk adresse over for en mere vidtgående bestemt norm, må myndigheden selv etable-
re services hertil eller evt. indgå aftale/licens om brug af en udenlandsk valideringstjeneste.  

Løsningen forbedrer således kun i begrænset grad kvaliteten af de udenlandske adresser. 

 

 

Figur 3: Løsning A: Fælles standarder 
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4.4 Løsningsscenarie B: Domæne-løsning (tre adresseregistre) 

 

 
I løsning B fastlægges (ligesom i løsning A) en fælles policy samt en eller flere fælles standarder 
for udveksling af udenlandske adresser.  

Herudover etableres der inden for hvert af de tre grunddatadomæner (person, virksomhed, 
fast ejendom) en funktionalitet som sikrer, at de relevante udenlandske adresseoplysninger 
lagres på en ensartet måde sammen med det pågældende forretningsobjekt. For at sikre en 
validering og opdatering af den udenlandske adresseoplysning, tilsluttes hvert domæne en 
udenlandsk adresse-(validerings)tjeneste. I bilag I til denne rapport findes en oversigt over 
sådanne tjenester. 

Inden for hvert domæne stilles de nødvendige fælles tjenester til rådighed fx opslag, valide-
ring, formatering, præsentation, komponenter til indberetningsløsninger osv. 

Løsningen kræver en betydelig tværoffentlig governance for at opretholde en fælles policy og 
standarder på tværs af de tre domæner. Løsningen indebærer desuden, at der inden for hvert 
af de tre domæner, skal etableres en driftsorganisation og et data-stewardship med ekspertise 
i udenlandske adresser.  

Løsningen kræver en egentlig it-investering indenfor hvert af de tre domæner. Investeringen 
vil i heldigste fald kunne indpasses i de igangværende moderniseringsprogrammer inden for 
hvert domæne. Løsningen kræver herudover en aktiv it-investering for hver myndighed eller 
system, som skal integrere mod det pågældende domænes udenlandske adresser. Integra-

Figur 4: Løsning B: Domæne-løsning 
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tionen vil med fordel kunne ske samtidig med, at myndigheden integrerer mod det egentlige, 
moderniserede grunddatasystem.  

Løsning B indebærer, at man inden for hvert domæne kan foretage en egentlig validering af 
adressens format og eksistens, afhængig af de funktioner som den udenlandske adressevalide-
ringstjeneste tilbyder. Løsningen muliggør således en væsentlig forbedring af kvaliteten af de 
udenlandske adresser. 

 

4.5 Løsningsscenarie C: Fælles adresse service (udland) 

 

 
I løsning C fastlægges (ligesom i løsning A) en fælles policy samt en eller flere fælles standarder 
for udveksling af udenlandske adresser.  

Herudover etableres der en fælles, offentlig adresseservice for udenlandske adresser. Servicen 
anvender en eller flere udenlandske adresse-(validerings)tjenester (jf. Bilag I) og stiller de nød-
vendige fælles funktioner til rådighed for danske myndigheder ét sted fx: opslag, validering, 
formatering, præsentation, komponenter til indberetningsløsninger osv. Disse services kan en-
ten tilgås direkte2 eller fra et af de tre grunddatadomæner.  

Til forskel fra løsning B vil de tre grunddatadomæner alene skulle vedligeholde relationen mel-
lem forretningsobjektet (fx en person) og den udenlandske adresse. Domæneregisteret skal 
ikke vedligeholde eller validere selve adressen. 

                                                           
2 Visumansøgninger vil være et eksempel på en myndighedsopgave, der vil kunne benytte sig af denne 
mulighed. 

Figur 5: Løsning C: Fælles adresseservice (udland) 
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Løsningen kræver en rimelig, tværoffentlig governance for at opretholde den fælles policy og 
standarderne på tværs af de tre domæner. Som en væsentlig forskel til løsning B skal der 
imidlertid kun ét sted etableres en driftsorganisation og et data-stewardship med ekspertise i 
udenlandske adresser. Der skal ligeledes kun et sted integreres til udenlandske adressevalide-
ringstjenester. 

Løsningen kræver en egentlig it-investering i den fælles adresseservice. Løsningen kræver des-
uden, at hvert af de tre grunddatadomæner integrerer mod den fælles adresseservice. Denne 
integration vil i heldigste fald kunne indpasses i de igangværende moderniseringsprogrammer 
inden for hvert domæne, idet disse jo i forvejen skal integrere mod de danske autoritative 
adresser via de adresseservices som ”Adresseprogrammet” (GD2) stiller til rådighed.  

Løsning C er imidlertid mere fleksibel end Løsning B, idet etableringen af den fælles service for 
udenlandske adresser kan ske uafhængigt af moderniseringsaktiviteterne inden for hvert af de 
tre grunddatadomæner. Adresseservicen kan således ”komme først” og tilbyde sin funktionali-
tet, før de ”store” grunddataregistre er klar efter moderniseringen. 

Løsningen kræver (ligesom Løsning B) en aktiv it-investering for hver myndighed/system som 
skal integrere mod det pågældende grunddatadomæne og/eller som skal integrere direkte til 
den fælles service. Integrationen vil med fordel kunne ske samtidig med, at myndigheden inte-
grerer mod det egentlige, moderniserede grunddatasystem eller mod det danske adressepro-
gram.  

Løsningen indebærer, at man efter en fælles norm og metode kan sikre en egentlig validering 
af adressens format og eksistens, afhængig af de funktioner som den fælles adresseservice 
tilbyder. Løsningen muliggør således en væsentlig forbedring af kvaliteten af de udenlandske 
adresser. 

Løsning C muliggør (i modsætning til Løsning B), at en adresse kan valideres på tværs af 
person-, virksomheds- og ejendomsdomænet, dvs. at en myndighed vil kunne ”se”, at en 
bestemt adresse er i brug af andre myndigheder inden for et andet grunddatadomæne.  

Løsning C følger i øvrigt det samme koncept som ”Adresseprogrammet” for de danske adres-
ser, dvs. at adresser og adressetjenester betragtes som en fælles ressource, der skal vedlige-
holdes og udbydes ét sted og deles på tværs af grunddatadomæner. I modsætning til det 
danske adresseregister, vil den fælles adresseservice for udenlandske adresser, kun indeholde 
adresseforekomster, der er i aktiv brug hos en eller flere danske myndigheder.  

Det anslås, at der kan vil være tale om i størrelsesordenen ca. 500.000 ”aktive” udenlandske 
adresser, sammenlignet med Danmarks i alt ca. 2,5 mio adresser. 
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5. Bud på implementeringsplan 
I det følgende er der præsenteret et første bud på en implementeringsplan. Planen tager 
udgangspunkt i løsningsscenarie C: Fælles adresseservice (udland). 
 
Scenarie C består af følgende løsningskomponenter: 

1. Fælles datamodel, policy og standarder 
 

2. Centralt register og services 
a. Integration til eksterne adresse valideringstjenester  
b. Etablering af udenlandsk adresse register 
c. Etablering af udenlandsk adresse services og komponenter 

 
3. Tilpasning af grunddataregistre 

 
4. Tilpasning af myndighedssystemer 

 
 
 
Både Erhvervsstyrelsen og ATP/Pensionsstyrelsen har udtrykt ønske om få de fælles standar-
der på plads hurtigst muligt. Dette prioriteres derfor som en selvstændig, første opgave. 
 
Projektets anbefalede implementeringsplan er at få Etape 1 og 2 på plads hurtigst muligt.  
 
I forbindelse med etape 2, bør der gennemføres et pilotprojekt med en eller flere myndig-
heders udenlandske adressedata. I pilotprojektet afprøver man konkret en konvertering af 
pågældende de udenlandske adresser til det fælles format, en validering mod en udenlandsk 
adressetjeneste samt en pilottest af de øvrige nye fælles udstillede adresseservices.  
 
Der er ikke taget stilling til hvor etaper 1 og 2 skal indpasses organisatorisk og tidsmæssigt i 
grunddataprogrammet. 
 
Etape 3 bør søges indpasset i forhold til implementeringsplanerne for grunddataprogram-
merne GD5 (Persondata) og GD6 (Erhvervsdata). Etape 4 kan gennemføres, når det passer ind i 
de enkelte myndigheders udviklingsplaner. 
 
Såfremt Etaperne 1-3 besluttes indpasset i de eksisterende aktiviteter (delprogrammer) i 
grunddataprogrammet, skal der afsættes de fornødne ekstra ressourcer hertil. Omfanget heraf 
bør estimeres i en eventuelt kommende business case, så omkostningerne til tilpasning af 
lovgivning, projektstyring, kravspecificering, datavask og konvertering mv. gøres eksplicitte. 
 
I Figur 6 er der givet et første bud på en grovplan for Etape 2: Etablering af et centralt uden-
landsk adresseregister med tilhørende services og komponenter inkl. integration til eksterne 
adresse valideringsservices.  
 

Etape 1 

 

 
 

Etape 2 

 
 

 

Etape 3 
 

Etape 4 
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Figur 6: Etablering af centralt udenlandsk adresse register og services (Etape 2) 

 
 
Arbejdet med etape 1: Fælles datamodel, policy og standarder kan gå igang, så snart det er 
godkendt af styregruppen. Undersøgelse af eksterne udenlandske adressevalideringsservices/ 
tjenester kan også påbegyndes, så snart der er ressourcer hertil. Det vil også være hensigts-
mæssigt at foretage nogle afprøvninger af datavask og data profilering allerede inden krav-
specificeringen for at få et indtryk af den eksisterende datakvalitet og fordeling på lande og 
adressetyper. 
 
Datafordeleren skal selvfølgelig anvendes som en del af den samlede løsning, når data skal 
udstilles. Såfremt denne ikke er til rådighed på det ønskede tidspunkt, må det indarbejdes i 
planerne. 
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6. Forudsætningsdiagram 
På den tredje workshop (d. 24. april 2013) blev der udarbejdet et første bud på et forudsæt-
ningsdiagram i henhold til Statens business case model (jf. www.digst.dk). Forudsætnings-
diagrammet fremgår undervejs - illustreret i Figur 7, Figur 8 og Figur 9.  

I det følgende er hoved- og underforudsætninger i relation til nul-, B- og C- scenariet beskre-
vet. A-scenariet (fælles standarder) er kun beskrevet i forbindelse med Datakvalitet og Dob-
beltregistrering af personer (Fejlhåndtering), da det derudover ikke vurderes at have tilstræk-
kelig effekt alene. 

Det primære formål med projektet er Effektivisering (afsnit 6.1 Gevinster og 6.2 Udgifter). Det 
vil være en økonomisk gevinst at få styr på de udenlandske adresser hos myndighederne. Et 
sekundært formål er serviceforbedring; dette er beskrevet i afsnit 6.3. 

I det følgende er det ikke konkretiseret hvilke beløbsstørrelser på gevinster, der arbejdes med, 
når der omtas besparelser f.eks. på driften og udviklingsomkostninger. Der er forskel på, 
hvordan de enkelte myndigheder anvender udenlandske adresser og i hvilket teknisk setup. 
Størrelsen af gevinsten for de enkelte myndigheder vil derfor være individuel. 

 

6.1 Effektivisering: Gevinster 

Drift: 

 

Sagsbehandling 

I dag anvendes tid på sagsbehandling relateret til udenlandske adresser. Det kan f.eks. være 
manuelle opdateringer af udenlandske adresser eller ”detektivarbejde” for at komme i kontakt 
med en borger/virksomhed f.eks. kontakt med ambassader, myndigheder i udlandet, 
sygehuse, familie mv. Kontakten til borgeren/virksomheden kan vedrøre tilsynsreaktioner, 
rykkere, ansøgninger (visum eller arbejde), syge- og begravelseshjælp, uddannelse, flytning af 
virksomhed, leveattester mv. 
 
Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• B- og C-scenariet: Der vil være sparet tidsforbrug i B- og C-scenariet. Den enkelte 

myndighed og staten vil samlet set anvende mindre tid på opdatering af adresser, da 
en adresse registreres én gang.  
Når adresser ajourføres f.eks. med nye lande, vil myndighederne principielt ikke skulle 
foretage sig noget i scenarie C, da de enkelte myndigheder kun skal opbevare 
koblingen/relationen til adressen. I scenarie B skal adresserne i de tre registre derimod 
ændres, men alle myndigheder skal ikke nødvendigvis foretage ændringer. Dvs. både 
scenarie B og C vil være ressourcebesparende, men den største besparelse ift. 
sagsbehandling ligger i scenarie C.  
For begge scenarier gælder, at detektivarbejdet mindskes, det vil blive væsentligt 
nemmere at finde en person/virksomhed, hvis adressen allerede findes. I dag 
formodes det, at det samme detektivarbejde foretages hos flere myndigheder. 
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Gevinstejere: SKAT, ERST, ATP, PENS, UDK, BM, SUM, kommuner 
 

Effektivi-

sering
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Hovedforudsætning med underforudsætninger

Hovedforudsætning uden 
underforudsætninger

Underforudsætning (med usikkerhed)

Underforudsætning (mellemregning)

Drift

Aktiver

Løbende 
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omkostninger

Infrastruktur

Fejlhåndtering

Udbetalinger og 
opkrævninger

Korrekte 
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Dobbelt-
registrering af 
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Fælles offentlig 
governance

Registre

Services
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Lokal 
vedligeholdelse
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Driftsorganisation
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Data stewardship

Governance, 
styring

Support og 
kontrolfunktioner

 

Figur 7: Forudsætningsdiagram – Effektivisering: Gevinster 

 

 

Udbetalinger og opkrævninger: Opkrævning/inddrivelse 

Myndighederne kan i dag ikke foretage mange opkrævninger og inddrivelser hos personer og 
virksomheder i udlandet, fordi de udenlandske adresser er mangelfulde.  
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
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• B- og C-scenariet: B- og C-scenariet vil medføre sparet tidsforbrug ifm. inddri-
velse/opkrævninger, idet adresserne vil være tilgængelige på tværs af myndighederne 
og adresserne mere valide. Samtidig skulle der komme flere penge i statskassen ved, at 
opkrævningerne rammer de rigtige personer. Konkursryttere og snyd kan muligvis 
lettere identificeres, gevinsten herved er imidlertid svær at opgøre.  
Det burde også være muligt at kunne foretage en bedre og mere effektiv kontrol af 
RUT-virksomheder.  
Erhvervsstyrelsens tvangsopløsninger af selskaber pga manglende betaling af afgifter 
grundet fejl i udenlandske adresser burde også kunne formindskes.  

 

Gevinstejere: SKAT, ERST, ATP, PENS, UDK, kommuner 
 

Udbetalinger og opkrævninger: Korrekte udbetalinger 

I dag er der udbetalinger, der ikke kan effektueres pga. manglende eller fejlagtige udenlandske 
adresser. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• B- og C-scenariet: Vil betyde, at der kan blive udbetalt til flere personer, der har krav 

på penge. Samtidig vil der også være færre forkerte udbetalinger – hverken for meget 
eller for lidt og til den rette person. 

 

Gevinstejere: SKAT, ATP, PENS, UDK, kommuner 

 

Fejlhåndtering: Returpost 

Myndighederne får i dag en del returpost, som typisk får den konsekvens, at borgere og 
virksomheder ikke får deres opkrævninger, udbetalinger, ansøgningssvar og anden 
information. Flere myndigheder bruger også tid på efterbehandling af returpost og porto til 
eftersendelser. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Hen ad vejen vil der blive mindre returpost i Nul-scenariet, idet mere og 
mere kommunikation med borgere og virksomheder bliver digital. 

• B- og C-scenariet: I B- og C-scenariet vil mængden af returpost blive formindsket 
yderligere, idet kvaliteten af adressedata øges og der bliver muligt at validere 
eksistensen af en adresse. Tid til efterbehandling af returpost og porto til 
eftersendelser vil blive formindsket. 

 

Gevinstejere: SKAT, ATP, PENS, BM, kommuner 

 

Fejlhåndtering: Henvendelser 

Flere myndigheder får i dag en del henvendelser pga fejlsendt og manglende post.  
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Sandsynligvis uændret 
• B- og C-scenariet: Vil resultere i færre henvendelser f.eks. i kundecentre, idet flere 

breve vil ramme de rigtige personer og virksomheder. 
 

Gevinstejere: SKAT, BM, SUM, UM 
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Fejlhåndtering: Dobbeltregistrering af personer 

I dag sker en del dobbeltregistrering af personer og virksomheder f.eks. i CPR og RUT. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• A-scenariet: Fælles formater vil gøre data-matching med henblik på identificering af 

dubletter en smule lettere. 
• B- og C-scenariet: Både B- og C-scenariet vil betyde, at dobbeltregistreringer af 

personer og virksomheder lettere kan identificeres og blive rettet. Det bliver nemmere 
at identificere personer/virksomheder og derved undgå, at de samme kan være regi-
streret med flere forkerte adresser. Samtidig undgås også en dobbelt vedligeholdelse 
af data. 

 

Gevinstejere: ERST, ATP, BM, SUM 

 

Løbende udviklingsomkostninger: Fælles offentlig governance 

I dag er der ikke meget fælles offentlig governance mht. de udenlandske adresser. Når enkelte 
myndigheder f.eks. CPR, SKAT, ERST foretager ændringer i deres systemer, services og data, får 
det en række konsekvenser for andre myndigheder, som derved også skal foretage ændringer i 
deres systemer og registre. Så i dag er der en del koordineringsarbejde på tværs ved ændringer 
og det er tidskrævende at følge med i de ændringer, der løbende sker i de forskellige lande3 
inkl. nye internationale standarder. Det er et kompliceret område. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• C-scenariet: Vil betyde, at ekspertisen og viden om udenlandske adresser samles ét 

sted og på tværs af myndighederne vil der kunne spares en del tid. 
• B-scenariet: I scenarie B vil den tilsvarende viden skulle være på flere områder, og der 

skal afsættes ressourcer til koordinering og styring på tværs, og der skal indgås mange 
bilaterale aftaler, men det vil stadigvæk være et mindre tidsforbrug tværgående set 
(set ift. Nul-scenariet). 

 

Gevinstejere: CPR, ERST, SKAT og andre myndigheder afhængig af valgt scenarie 

 
Løbende udviklingsomkostninger: Lokal vedligeholdelse  

I dag er der løbende udviklingsomkostninger til lokal vedligeholdelse af de udenlandske 
adresser hos myndighederne. Data fås evt. fra andre registre f.eks. CPR, ES, RUT. Myndigheder-
ne har deres egne systemer og services til håndtering af de udenlandske adresser, og disse 
systemer skal løbende vedligeholdes. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 

                                                           
3 I en række lande, fx i Østeuropa, i de tidligere Sovjetrepublikker, i Mellemøsten, Afrika og Asien (fx 
Sydkorea), indføres i disse år egentlige, standardiserede postnummer- og adressesystemer, ofte 
opmuntret af Verdensbanken, FN og eller OECD. 
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• C-scenariet: C-scenariet vil medføre sparede udviklingsomkostninger på lidt længere 
sigt, når løsningen er implementeret, idet data og services vedligeholdes ét sted i 
stedet for flere. Udviklingsomkostningerne vil også blive reduceret for myndigheder, 
der ikke anvender CPR, CVR/RUT og SKAT’s registre, da myndighederne kan anvende 
den centrale adresseservice direkte f.eks. ved visumansøgninger. 

• B-scenariet: Vil også medføre reducerede udviklingsomkostninger, men ikke i samme 
omfang som C-scenariet. 

 

Gevinstejere: Alle myndigheder der anvender udenlandske adresser 

 
Driftsomkostninger udlandsadresse-register og -services 

I dag er der driftsomkostninger til lokal opbevaring af de udenlandske adresser hos myndig-
hederne. Myndighederne har deres egne systemer og registre til håndtering af de udenlandske 
adresser, og der er driftsomkostninger forbundet hermed. 
 

Scenarier: 

• Nul- og B-scenariet: Uændret 
• C-scenariet: Set på tværs af myndighederne må driftsomkostningerne samlet set blive 

lavere.  
 

Gevinstejere: Alle myndigheder der har registre og services til udenlandske adresser 

 

Driftsorganisation 

Myndighederne har i dag deres egne systemer og registre til håndtering af de udenlandske 
adresser, og har en driftsorganisation til håndtering af typisk både de danske og udenlandske 
adresser. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• B- og C-scenariet: I begge scenarier vil der være omkostninger forbundet med: 

o Governance, styring af driftsorganisationen 

o Systemdrift 

o Data stewardship 

o Support af udenlandske adresse anvendere og ajourførere 

I B-scenariet skal der etableres en driftsorganisation pr. domæne, som desuden skal 
koordinere på tværs af domænerne. Hvorimod der i den centrale løsning (C-scenarie) 
kun skal etableres én driftsorganisation. 
 

Data stewardship vil bestå af følgende hovedopgaver: 
• Løbende tjek af datakvalitet 
• Kontinuerlig overvågning af internationale ændringer: 

o Konsekvens analyse og handlingsplaner i forbindelse med ændringer af 
internationale standarder  

o Monitorering af ændringer i ca. 250 nationale adresseformater herunder ak-
tion på lejlighedsvise ændringer i og indførelse af postnummersystemer. 

• Opfølgning på teknologisk udvikling som kan forbedre håndteringen af udenlandske 
adresser. 

 
Gevinstejere: Alle myndigheder der anvender udenlandske adresser 
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Licens, forbrugsafgift udenlandsk adresse tjeneste 

I dag er der ingen af de kontaktede myndigheder, der anvender eksterne udenlandske adresse-
valideringstjenester. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• B- og C-scenariet: Afgiften vil typisk være afhængig af antallet af opslag (f.eks. 10 øre/ 

1 kr. pr. opslag). Der må kunne forhandles og indgås en bedre aftale i C-scenariet 
fremfor B-scenariet. 

 

Gevinstejere: Alle myndigheder der anvender udenlandske adresser 
 
 

Aktiver 

 

Infrastruktur: Registre 

De fleste myndigheder har i dag deres egne lokale registre til udenlandske adresser. 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• C-scenariet: Vil betyde, at der kun er et register at etablere og vedligeholde, og der bør 

være færre lokale registre end nul-scenariet. 
• B-scenariet: I B-scenariet skal tre registre med udenlandske adresser etableres og 

vedligeholdes, men der bør være færre lokale registre end nul-scenariet. 
 

Gevinstejere: Alle myndigheder der anvender udenlandske adresser 

 
Infrastruktur: Services 

I dag er der services eller tilsvarende, der stiller udenlandske adresser til rådighed fra f.eks. 
CPR, ES, RUT. Der er ingen fælles offentlige services, der kan validere en adresse (eksistens, 
format, stavning mv.) 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• B- og C-scenariet: Borgere og virksomheder kan i scenarie B og C tilbydes udvalgte 

services f.eks. validering af en udenlandsk adresse. 
 

Gevinstejere: Alle myndigheder, borgere og virksomheder der anvender udenlandske adresser 
(både offentlige og private) 
 
Forudsætning for digital kommunikation 

For at kunne kommunikere med borgere og virksomheder i udlandet digitalt, kræver det, at 
der haves adresser til at orientere borgere i udlandet om overgang til digital kommunikation. 
Sådanne adresser kendes ikke altid. 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
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• C-scenariet: Flere valide udenlandske adresser burde øge forudsætningerne for digital 
kommunikation og mindste tidsforbruget med fremfinding af adresser. Specielt i C-
scenariet vil en fælles løsning give bedre mulighed for, at borgere og virksomheder kan 
rette adresser selv med effekt hos alle myndigheder. 

• B-scenariet: Flere valide udenlandske adresser burde også her øge forudsætningerne 
for digital kommunikation og mindste tidsforbruget med fremfinding af adresser. I B-
scenariet skal adresser rettes pr. område.  

 

Gevinstejere: Alle borgere og virksomheder med udenlandske adresser 

 
Datakvalitet 

Datakvaliteten af de udenlandske adresser er tværgående set ikke speciel god i dag (specielt 
offentlige myndigheder). 
 

Scenarier: 

• Nul-scenariet: Uændret 
• A-scenariet: Standardiseringen forventes at have en begrænset positiv effekt i forhold 

til datakvaliteten.  
• B- og C-scenariet: Både B- og C-scenariet medfører en bedre datakvalitet og mulighed 

for øget tillid til data.  
Alle tre scenarier kan forbedre de grønlandske adresser. 

 
Ved at benytte en intelligent ekstern adressevalideringsservice ved fremtidig registrering 
forventes datakvaliteten for nye registreringer blive mærkbart forbedret. 
 
Ved vurdering af den objektive kvalitet af en (udenlandsk) adresse, kan der benyttes følgende 
rå tjekliste: 
 

• Der kan udledes en korrekt landekode 
• Der kan udledes en korrekt statskode i lande, hvor staten indgår som en obligatorisk 

del af adressen 
• Der kan udledes et korrekt postnummer i lande med et postnummersystem 
• Der kan udledes et korrekt vejnavn i lande med vejbaseret adressering 
• Der kan udledes en korrekt blok i lande med blokbaseret adressering 
• Der kan udledes et validt husnummer, hvor dette kan verificeres 
• Der kan udledes en valid enhed, hvor dette kan verificeres (i praksis ikke muligt mange 

andre steder end Danmark). 
• Adressen kan genkandes som en postboks adresse  
• Adressen kan genkendes som en ikke permanent adresse (typisk hotel) 

 
Sideløbende kan den empiriske datakvalitet markeres på baggrund af, om en myndighed har 
registreret succesfuld levering til adressen. 
 

Gevinstejere: Alle myndigheder, borgere og virksomheder der anvender udenlandske adresser 
(både offentlige og private) 
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6.2 Effektivisering: Udgifter (projektet) 

En udgift i business casens terminologi er det, som det koster at gennemføre projektet. 
 
På Figur 5-2 er forudsætningsdiagrammet for Udgifter illustreret. 
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Figur 8: Forudsætningsdiagram – Effektivisering: Udgifter 
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Drift 

 

På driftssiden vil der i B- og C-scenariet være udgifter til 
• Projektstyring 

• Mål- og løsningsarkitektur samt kravspecificering 

Udgifterne vil være opdelt på opgaver relateret til Udviklings- og Driftsudbud. 
Udgifterne på begge områder vil være fordelt på kravspecificering, udbudsmateriale, 
prækvalificering, udvælgelse og kontraktindgåelse. 

 
Tilpasning af lovgivning 

I både scenarie B og C vil der være omkostninger til koordinering af lovgivningsmæssige 
ændringer med grunddata projekterne på person- og virksomhedsområdet (delaftale 5 og 6). 
Et par eksempler på områder, hvor der kan være behov for lovgivningsmæssige ændringer: I 
dag må en myndighed f.eks. ikke ajourføre en persons adresse i udlandet i CPR, selv om 
personen selv har oplyst herom. Den opgave ligger hos Folkeregisteret. Et andet eksempel er 
forsendelsesadresser, der ikke må udveksles mellem myndigheder i dag. 
 
Datavask og konvertering af udenlandske adresser 

I både scenarie B og C er der behov for at få vasket og konverteret de udenlandske adresser.  
 
Ved konvertering til et centralt udenlandsk adresseregister (C-scenarie), eller 3 domæne-
specifikke registre (B-scenarie), forventes den nuværende bestand af udenlandske adresser at 
blive struktureret og standardiseret i en hvis grad. Det kan dog på ingen måde forventes en høj 
grad af automatisk succesfuld standardisering. Det kan anbefales, at der allerede inden en 
eventuel kravspecificering foretages en prøve konvertering og data profilering med henblik på 
at estimere graden af succes for konvertering og identificering af problemområder med 
udgangspunkt i de konkrete data.  
 

 
Aktiver 

 

Etablering af udenlandsk adresse register 

Et fremtidigt enten centralt register over udenlandske adresser (C-scenarie) eller 3 domæne-
specifikke registre (B-scenarie) forventes at skulle omfatte følgende elementer: 
 

• Ustrukturerede adresser således som de er registreret i dag. Ved en konvertering 
forventes den gamle registrering i form af et antal adresselinjer at skulle gemmes i 
dette format blandt andet for at kunne rulle standardiseringer, der senere viser sig at 
være fejlagtige, tilbage. 

• Strukturerede adresser. Der udledes/registreres som minimum: 
o Landekode idet ISO 3166 benyttes med mulighed for at supplere med ikke 

anerkendte postale territorier 
o Statskode i lande hvor staten er en obligatorisk del af en adresse (blandt andet 

i USA, Canada, Australien og Indien). 
o Postnummer i lande, som har et postnummersystem. 

• Øvrige strukturerede adresseelementer forventes at kunne identificeres i forhold til 
Universal Postal Union (UPU) S42 koncept. Mange registrerede udenlandske adresser 
indeholder i dag også navnedele, som vil kunne omfattes af S42. 
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• Standardiserede adresselinjer hvor adressen er formateret i et antal linjer i forhold til 
den pågældende nationale standard. 

• Det vil være muligt at standardiserede adresselinjer forekommer både med latinsk 
tegnsæt og med et lokalt tegnsæt fx kyrilliske alfabeter eller jødisk, arabisk og asiatiske 
skriftsystemer. 

• Det vil være muligt, at standardiserede adresselinjer også omfatter flersproglige veje 
og bynavne, som det bruges for eksempel i Finland og Belgien. 

• Der vil også være mulighed for udledning og registrering af adressekoordinater, som 
kan være en hjælp blandt andet til verificering af en adresse. 

• En del af de i dag registrerede adresser er ikke geografiske adresser, men kan typisk 
være postboks adresser. Denne adresseringsform vil også skulle understøttes 
fremover.  

 

Etablering af udenlandsk adresse services/komponenter 

I både scenarie B og C skal der etableres services til de udenlandske adresse anvendere (myn-
digheder, borgere, virksomheder m.fl.). I B-scenariet skal de pågældende services etableres i 
alle 3 domæner. 
 
Eksempler på services, der er behov for i både scenarie B og C: 

• Er denne adresse valid? 
Retur: 

o UUID 
o Valideringsstatus/kvalitetsmarkering (hvor valid er adressen) 
o Evt. skal den oprettes (hvis ny) 

• Opret en adresse 
• Udstil adresse (forskellige formater, formål mv.). Inkl. historik. 
• Udstil hændelser (f.eks. nyt land, nye postnumre) 
• Observation/fejlmelding 

o På adresse 
o På adresserelation/-kobling (ex. person-adresse) 

 
Integration til eksterne udenlandske adresse services/tjenester 

I både scenarie B og C skal adresserne valideres af en/flere eksterne udenlandske adresse-
tjenester. Her vil B-scenariet være den dyreste løsning, idet der for hver af de tre domæner, 
skal etableres en løsning. I bilag I til nærværende rapport er forskellige eksterne udenlandske 
adressevalideringstjenester kort beskrevet. 
 
Ved selvregistrering fra borger og virksomheder, samt ved registrering internt hos myn-
dighederne, kan der stilles en intelligent registreringsservice til rådighed efter følgende læst: 
 

• Først vælges det pågældende land eller territorium ud fra en værdiliste 
• Hvis det er et land hvor staten er en obligatorisk del af adressen, vælges staten ud fra 

en værdliste for det pågældende land 
• Hvis landet har et postnummersystem, kan der ske såkaldt autosuggestion efter-

hånden som postnummeret skrives 
• For lande, hvor reference data muliggør dette, kan der ske såkaldt autosuggestion 

efterhånden som vejnavnet skrives (i for eksempel Storbritannien er vejnavnet unikt 
for postnummeret, ligesom i Danmark)  
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Tilsvarende intelligent registrering kan ske for lande med ikke vejbaseret adressering, for 
eksempel blokbaseret adressering i Japan.  
 
Det forventes, at en udenlandsk adresseservice enten stiller denne funktionalitet til rådighed 
eller muliggør dette. 
 
En ekstern udenlandsk adresseservice vil også blive taget i anvendelse i forbindelse med kon-
vertering af den nuværende bestand af udenlandske adresser, som endnu ikke er registreret 
via en intelligent adresseservice.  
 

Datamodel og standarder 

I både B- og C-scenariet skal der udvikles en fælles datamodel og fælles standarder for uden-
landske adresser. 
 

Tilpasning af grunddataregistre 

I både B- og C-scenariet skal de eksisterende grunddataregistre omlægges. I C-scenariet skal 
der i grunddataregistrene kun opbevares en relation/kobling til den udenlandske adresse i det 
centrale register, hvorimod både den udenlandske adresse og koblingen med person eller virk-
somhed, skal opbevares i B-scenariet. 
 
Tilpasning af myndighedssystemer 

Myndighedssystemerne skal tilpasses i begge scenarier (B og C). Så længe de udenlandske 
adresser tilgås via grunddataregistrene (anvendelse og ajourføring), vil der ikke være den store 
forskel på omkostningerne i de to scenarier.  
 
I de tilfælde hvor den udenlandske adresse ikke er koblet til et objekt i grunddataregistrene 
f.eks. CPR, vil myndigheden som i dag selv skulle holde styr på den udenlandske adresse og 
kvaliteten heraf, f.eks. ved visumansøgninger. 
 

6.3 Serviceforbedring 

Et sekundært men fortsat vigtigt formål er serviceforbedringer overfor borgere, virksomheder 
og myndigheder. 
 

 

Figur 9: Forudsætningsdiagram – Serviceforbedring 
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Serviceforbedringer skulle gerne vise sig i form af: 
• Bedre kvalitet af data  
• Øget tilgængelighed 
• Øget tilfredshed  
• Sparet tid 
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7. Bilag I - Markedet for udenlandske 
adressetjenester 

7.1 Indledning 

Der findes en håndfuld tjenester, som er i stand til at validere og korrigere adresseregistre-
ringer globalt, ligesom der findes tjenester hjemmehørende i de enkelte lande. 
 
Fordelen ved en global adressetjeneste er at man kun skal forholde sig til et interface, som vil 
håndtere alle lande. Ulempen er, at hvis man sammenligner en global tjeneste med en lokal 
tjeneste, vil den globale tjeneste typisk koste mere (især ved større mængder) men levere en 
dårligere kvalitet end en tjeneste, som fokuserer på et enkelt land. 
 
Man kan således forestille sig følgende kombinationer af løsninger: 
 

• En global tjeneste 

• En tjeneste udvalgt per land, hvilket dog vil være urealistisk for alle ca. 250 lande og 

territorier 

• En generel global tjeneste og udvalgte lokale tjenester for et eller flere lande hvor til 

der knytter sig mange adresser 

7.2 Globale tjenester 

 
Tjeneste Kort beskrivelse 
Address Doctor Oprindelig udviklet af et tysk software hus, men i dag ejet af den amerikanske 

data management leverandør Informatica. 
 
Har været på markedet i mange år. 
 
Mere her: http://www.addressdoctor.com/en/ 

Trillium Global 
Locator 

Oprindelig udviklet af et engelsk software hus under navnet Global Address, 
men i dag ejet af Trillium, en amerikanske leverandør af datakvalitets værktøjer, 
som indgår i Harte Hanks koncernen. 
 
Produktet indgår i Trillium’s portefølje af datakvalitets løsninger. 
 
Mere her: 
http://www.trilliumsoftware.com/home/products/globallocator/index.aspx  

Universal Post*Code Universal Postal Union (UPU) har udviklet dette produkt på baggrund af 
reference data fra de nationale postvæsener.  
 
Mere her: http://www.upu.int/en/resources/postcodes/universal-postcoder-
database.html 

Loqate Nyere amerikansk produkt baseret på cloud teknologi inklusiv en selvbetjenings 
portal. 
 
Mere her: http://www.loqate.com/ 
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7.3 Eksempler på lokale tjenester med international sigte 

 

Tjeneste Fokus Kort beskrivelse 
Postcode 
Anywhere 

Storbritannien, 
Commonwealth lande, 
USA 

Engelsk software hus som ekspanderer internationalt 
med fokus på engelsk talende lande. 
 
Deres løsning Capture+ håndterer intelligent 
registrering i princippet for hele verden.  
 
Mere her: http://www.postcodeanywhere.co.uk/ 

Uniserv Tyskland, Frankrig, øvrige 
Europa 

Tysk software hus indenfor datakvalitets værktøjer 
inklusiv adressetjek med international sigte. 
 
Samarbejder med den engelske leverandør Capscan i 
forbindelse med blandt andet engelske adresser. 
 
Mere her: http://www.uniserv.com/ 

Melissa Data USA, Canada Har været på det amerikanske marked i mange år. 
 
Er gået i gang med international ekspansion. 
 
Mere her: http://www.melissadata.com/  

Satori Software USA, Storbritannien Har været på det amerikanske marked i mange år. 
 
Søster selskab med Human Inference som har fokus 
på datakvalitets løsninger i Holland/Benelux. 
 
Mere her: http://www.satorisoftware.com/ 

Experian QAS Storbritannien, USA, 
Frankrig, Australien 

Leverandør af datakvalitets løsninger med 
hovedvægt på adressevalidering. Ejet af Experian 
koncernen. 
 
Mere her: http://www.qas.com/ 

HelpIT Storbritannien, USA, 
Canada, Australien 

Datakvalitets værktøj med adressetjek, som har 
været på det engelske marked i mange år. 
 
Mere her: http://www.helpit.com 

 

7.4 EU-tjenester som følge af INSPIRE-direktivet 

INSPIRE-direktivet bestemmer at medlemsstaterne skal stille deres adressedata til rådighed på 
en standardiseret måde i form af forskellige download-, online- og visningstjenester. 
Direktivets bestemmelser er under gennemførelse og det kan derfor antages at adgangen til at 
validere adresser i EU vil blive forbedret i løbet af de kommende år.  
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Det er imidlertid tvivlsomt om de tjenester, der er en direkte følge af direktivet, umiddelbart 
kan indgå i en dansk løsning; det mest sandsynlige er, at direktivets bestemmelser i stedet vil 
bidrage til, at kvaliteten af de nuværende udenlandske adressetjenester vil blive forbedret. 
 
INSPIRE-direktivet indeholder ikke krav om, at medlemsstaternes adressedata og -tjenester 
skal kunne tilgås uden betaling eller licensbetingelser. 
 

7.5 Nordiske tjenester 

Enkeltstående adressetjek har altid stået i skyggen af dybere identitets tjek i norden grundet 
den gode adgang til virksomhedsregistre og personregistre. Da adressestrukturen i det øvrige 
norden ligner Danmark meget, kan danske løsninger forholdsvis simpelt overføres til det øvrige 
norden med blandt andet følgende forhold for øje: 

• Svenske postnumre er femcifrede 

• Der er ikke uden for Danmark tradition for registrering på enhedsniveau 

• Især i Sverige bruger de fleste virksomheder postboks adresse 

• I dele af Norge opereres ikke med veje men adressering med postdistrikt og navn/sted 

7.6 Intelligent registrering  

Der dukker efterhånden løsninger op, som understøtter intelligent registrering, det vil sige 
understøttelse af en landespecifik sekvens af felter, der både hjælper med at registrere korrekt 
og tjekker i forbindelse med registrering, og som samtidig også gør registreringen hurtigere. 
Især det engelske granulerede postnummersystem har dannet grundlag for det, man kalder 
”rapid addressing”. 
  
En del løsninger bygger også på såkaldt auto-suggetsion efterhånden som en adresse skrives 
ind i et enkelt felt, således som man også kan opleve det på for eksempel Google Maps. 

7.7 Priser 

Som eksempel på priser angive Loqate (http://www.everythinglocation.com/) følgende:  
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Givet at et udenlandsk adresseregister forventes at skulle indeholde ca. 500.000 adresser fra 
start og at der er en årlig tilgang/opdatering af ca. 100.000 udenlandske adresser, forventes 
prisen for en generel simpel udenlandsk adresseservice at være ca. 15 til 20 øre per valideret 
adresse. Dette svarer til en initial omkostning til ekstern adressevalidering i forbindelse med 
datavask på 75.000 til 100.000 kr. og en årlig forbrugsafgift til understøttelse af intelligent 
registrering på 15.000 til 20.000 kr. 
 
Hvis registrering af adressekoordinater skal understøttes, forventes prisen at være det 
dobbelte. 
 
Understøttelse af andre tegnsæt end latinsk, flersproglige adresser og anden mere avanceret 
funktionalitet kan ligeledes medføre en større omkostning. 
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8. Bilag II – Standarder for adresser og 

data 

8.1 Indledning 

En løsningsmodel for danske myndigheders håndtering af adresser i udlandet bør  i så vid 
udstrækning som muligt anvende eller være kompatibel (forenelig) med eksistende og 
fremtidige standarder for adressedata. 
 
I dette bilag beskrives fire af disse standarder. 
 

8.2 INSPIRE 

8.2.1 Formål  

INSPIRE4 direktivet skal støtte opbygningen af en en fælles geografisk infrastruktur i Europa. 
Direktivet har sit udgangspunkt i miljøområdet og skal bl.a. sikre at værsentlige miljødata kan 
deles og udveksles sømløst over landegrænser og på tværs af administrative niveauer.  

8.2.2 Beskrivelse 

I tre bilag til direktivet udpeges et antal datasæt/temaer, som er omfattet af direktivets regler 
om interoperabilitet, harmonisering og deling. Et af temaerne i det første bilag er ”adresser”.  
 
Direktivet stiller krav om at medlemsstaternes adressedata fra skal stilles til rådighed digitalt i 
søge-, download- og visningstjenester, i overensstemmelse med en bestemt, harmoniseret 
specifikation, dvs. dataformat.5  
 
INSPIRE dataspecifikationen er baseret på en detaljeret semantisk og syntaktisk opmærkning 
af samtlige de enkeltdele (komponenter) der indgår i en adresse.  
 
Specifikationen understøtter situationer hvor adressen optræder i mere end et sprog eller med 
mere end et alfabet, fordi det den pågældende region er flersproglig. Specifikationen 
understøtter adressen som geografisk objekt, f.eks. ved hjælp af geo-koordinater.  
 
Specifikationen omfatter ikke rendering af adressedata, dvs. regler for, eller opmærkning af, 
hvordan adressen f.eks. præsenteres i korrekt, læsbar form.  
 
 

                                                           
4 INSPIRE står for “Infrastructure for Spatial Information in Europe”  
5 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.pdf  
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Figur 10: Eksempel på forskellige regler for rendering af elementerne i adresser 

 
 
Scope for specifikationen er adresser i Europa.  
 
Specifikationen er trådt i kraft 27. december 2012, dvs. at medlemsstaterne skal stille deres 
adressedata til rådighed i overensstemmelse med den.  

8.2.3 Bemærkning  

Danmark har deltaget i udformningen afspecifikationen, v/ Kort & Matrikelstyrelsen, Erhvervs- 
og Byggestyrelsen og nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
 

8.3 ISA Core Vocalbularies 

8.3.1 Formål 

ISA6 er et EU-program som i perioden 2010-2015 skal opbygge løsninger for interoperabilitet 
indenfor offentlige forvaltning på statsligt, regionalt og lokalt niveau7.  
 
Som led i programmet har ISA udviklet en såkaldt ”Core Vocabularies Specification” for 
business, person og location. Sidstnævnte specifikation dækker også adresser.  

8.3.2 Beskrivelse 

ISA specifikationen er baseret på en lidt mindre detaljeret semantisk opmærkning af adressens 
elementer end INSPIRE’s, og genanvender i øvrigt en række af INSPIRE’s begrebs-definitioner. 
Syntaksen er relativt svag. Specifikationen omfatter ikke rendering af adressedata, dvs. 
reglerne for hvordan adressen f.eks. præsenteres i korrekt, læsbar form.  
 
Scopet for specifikationen er adresser i Europa.  

                                                           
6 ISA står for ”Interoperability Solutions for Public Administration in Europe” 
7 http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm  
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8.3.3 Bemærkning  

Danmark har deltaget i udformningen af specifikationen, v/ Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter. 
 

8.4 EESSI P14000 

8.4.1 Formål 

EESSI8 indgår i EU’s program for koordinering af sociale sikringsordninger9.  
 
EESSI skal være et it-system der kan hjælpe medlemsstaternes sociale myndigheder og 
institutioner med at udveksle informationer mere hurtigt og effektivt end i dag, hvor 
størstedelen af udvekslingen er papirbaseret. Som led i projektet etableres der et sæt af 
standardiserede, digitale dokumenter. EESSI er endnu i udvikling med en forventet 
idriftsættelse maj 2014. 
 
I en række af disse dokumenter, bl.a. i det såkaldte P14000, defineres en implicit standard for 
adresser, bestående af fire tekstbaserede adresselinjer plus en ISO-landekode. 

8.4.2 Beskrivelse 

Specifikationen er baseret på helt overordnet semantisk opmærkning af adressens elementer 
og omfatter ikke syntaks, bortset fra landekoden. Implicit indeholder standarden en standard 
rendering af adressedata, dvs. for hvordan adressen præsenteres i læsbar form f.eks. på et 
brev. I en række EU-regioner vil de fire adresselinjer dog formentlig vise sig utilstrækkelige til 
at præsentere en fuldstændig adresse.  
 
Scopet for specifikationen er adresser i Europa.  

8.4.3 Bemærkning 

Danmark deltager i EESSI v. Pensionsstyrelsen/ATP.  
 

8.5 ISO 19160 Addressing  

8.5.1 Formål 

ISO’s standardiseringsarbejde for geografiske informationer forestås af den tekniske komité  
”TC 211, Geographic Information/Geomatics”. TC 211 har de seneste 20 år udarbejdet en lang 
række standarder i ISO’s 19xxx-serie10. 
 
I 2009 igangsattes et forberedende arbejde for en international adressestandard. Første trin 
var at evaluere en række eksisterende nationale, regionale og internationale standarder. I 

                                                           
8 EESSI står for “Electronic Exchange of Social Security Information” 
9 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=da  
10 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/TC_211  
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2012 blev det besluttet at arbejdet skulle udkrystalisere sig i et sæt af adressestandarder og 
guidelines. Arbejdet med den føste standard ”ISO 19160-1 Addressing – Part 1: Conceptual 
model” er pt. midtvejs11.  

8.5.2 Beskrivelse 

ISO 19160-1 muliggør en semantisk opmærkning af adressens elementer (nogenlunde som i 
INSPIRE) og omfatter tillige syntaks og repræsentation af adressen som et geografisk objekt.  
 
Scopet for standarden er adresser globalt. Den skal være kompatibel med og ”bygge bro” 
mellem andre regionale og nationale adressestandarder, herunder EU’s INSPIRE, USA’s FGDC-
Addressing Standard.  
 
ISO 19160-1 omfatter ikke rendering af adressedata, dvs. hvordan adressen præsenteres i 
læsbar form f.eks. på et brev; dette emner er imidlertid genstanden for en følgende standard 
19160-4, der vil være baseret et genbrug (adoption) af  UPU’s internationale standarder 
herfor12.  

8.5.3 Bemærkning 

Danmark deltager gennem Dansk Standard i udformningen af ISO 19160-standarden,  
v/ Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 http://www.isotc211.org/address/iso19160.htm  
12 Bl.a. UPU’s standard-serie S42: http://www.upu.int/en/activities/addressing/s42-templates.html  


