
 

Bilag 5  6. september 2013 
 

Cover Standard for udenlandske adresser 

Problem 

Flere myndigheder, herunder ERST, har behov for en standard for håndtering af 
udenlandske adresser, idet de allerede nu er i gang med at modernisere deres 
systemer.  

Baggrund 

I foråret 2013 har MBBL i samarbejde med ERST gennemført en analyse af 
danske myndigheders behandling af udenlandske adresser. Analysen viser, at en 
række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer 
udenlandske adresser af et betydeligt omfang, og at der er et væsentligt 
forbedringspotentiale.  
 
Grunddatabestyrelsen tilsluttede på sit møde den 14. juni 2013, at analysens 
løsningsscenarie C ”Fælles adresseservice (udland)” søges indarbejdet i den 

igangværende analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer, jf. delpro-
gram 5. Derudover blev det aftalt, at der forberedes en sag vedrørende en snarlig 
fastlæggelse af fælles standarder for og organisering af udveksling og lagring af 
udenlandske adresser, som offentlige myndigheder kan benytte sig af, indtil en 
mere omfattende, fælles løsning eventuelt realiseres.  

Løsning 

MBBL har udarbejdet en opgavebeskrivelse for arbejdet med at fastlægge en 
standard for udenlandske adresser, vedlagt som bilag 5a. 
 
Det indstilles, at grunddatabestyrelsen godkender MBBL’s opgavebeskrivelse til 
igangsættelse af arbejdet og bevilger 160.000 kr. til MBBL hertil. 

Procedure 

MBBL igangsætter arbejdet med fastlæggelsen af en standard for udenlandske 
adresser.  

Kommunikation 

Der er ingen kommunikation i relation til sagen. 



 

Bilag 5a   6. september 2013 
 

1. Stamdata 

  

Grunddataområde Adresseprogrammet 

Projektleder Morten Lind, MBBL 

Styregruppeformand 

(projektejer) 
Søren Rude, MBBL 

 

2. Den forretningsmæssige begrundelse og formål med projektet 

Baggrund 

I foråret 2013 har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i 
samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST) gennemført en analyse af danske 
myndigheders behandling af udenlandske adresser.  
 
Analysen viser, at en række offentlige myndigheder som led i deres 
opgavevaretagelse håndterer 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 blev der udarbejdet tre løsningsscenarier, A, B og C. Heraf 
blev scenarie C ”Fælles adresseservice (udland)” af projektdeltagerne udpeget som 
den model, der bør ligge til grund for det videre arbejde. 
 
Grunddatabestyrelsen besluttede på sit møde den 14. juni 2013 at løsningsscenarie 
C indarbejdes i den igangværende analyse af en mere effektiv grundregistrering af 
personer, jf. delprogram 5. Grunddatabestyrelsen besluttede samtidig, at der skal 
forberedes en sag vedrørende en snarlig fastlæggelse af fælles standarder for og 
organisering af udveksling og lagring af udenlandske adresser, som offentlige 
myndigheder kan benytte sig af, indtil en mere omfattende, fælles løsning 
eventuelt realiseres.  

Formål med opgaven 

Formålet er at få fastlagt en foreløbig standard for udveksling og lagring af 
udenlandske adresser mellem offentlige parter. Standarden skal understøtte såvel 
danske myndigheders kommunikation direkte med de berørte virksomheder og 
borgere i udlandet (herunder pr. brev) som danske myndigheders kommunikation 
herom med myndigheder i andre lande.  



 
I standarden skal der indtænkes de muligheder, som internationale samarbejder 
giver, herunder bl.a. INSPIRE, ISO 19160 Part 1, Conceptual Model, ISA Core 
Vocalbularies og Regulation (EC) No 987/2009 (P14000). 

3. Projektets leverancer og tidsplan 

Arbejdet planlægges gennemført efter nedenstående tidsplan. Interessenterne (jf. 
interessentlisten nedenfor) vil blive involveret i processen i form af workshops, 
interviews og via skriftlige bidrag.  
 

Leverance Beskrivelse Tidsplan 

Forslag til standard for 

udveksling og lagring af 

udenlandske adresser 

Den foreløbige standard omfatter  

 Fælles informationsmodel, herunder UML-

diagram og beskrivelse heraf 

 Standard for udveksling af udenlandske adresser 

mellem myndigheder 

 Standard for myndigheders lagring af 

udenlandske adresser 

Medio oktober 

Forslag til governance 

for standarden 

Det første bud på governance skal indeholde 

 Beskrivelse af vedligeholdelse og videreudvikling 

af standard 

 Principper / politikker 

 Roller og ansvar 

Medio oktober 

4. Projektets økonomi 

Omkostningerne til gennemførelse af opgaven skønnes således: 
 

Beskrivelse t kr. 

Tilrettelæggelse, projektstyring og rapportering mv. 45 

Konsulentbistand til forslag til standard og governance 115 

Omkostninger i alt 160 

 

5. Projektets organisering 

Opgaven organiseres som en selvstændig opgave, der udføres af Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST).  
Projektleder er Morten Lind, MBBL. Fra ERST deltager Lone Kai Hansen i 
projektarbejdet.   
 



Strand & Donslund er udpeget som konsulent på opgaven med Helle Torp 
Eklund som opgaveansvarlig. Henrik Liliendahl Sørensen fra iDQ yder 
projektgruppen faglig bistand.  
 
Der vil være behov for inddragelse af Digitalieringsstyrelsen (DIGST), især for så 
vidt angår udarbejdelse af en fælles informationsmodel, jf. det fælles 
datamodelleringskoncept (GD7) og i forhold til snitflader til personregistre-
ringsanalysen (GD5).  

6. Interessenthåndtering 

Vigtigste interessenter Rolle  

 Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter, MBBL 

Overordnet myndighed for danske adresser. Deltager i 

denne rolle i internationalt standardiseringsarbejde for 

adresser 

 Digitaliseringsstyrelsen, DIGST 
Ansvarlig for grunddataprogrammet, herunder over-

ordnet varetagelse af datamodel og standardisering 

 Erhvervsstyrelsen (ERST) 

 Økonomi- og Indenrigsministeriet, 

(CPR-kontoret) 

 SKAT 

 Udbetaling Danmark (UDK) 

 Pensionsstyrelsen (PENST) 

 ATP 

 Kommunerne / KOMBIT / KL 

 Beskæftigelsesministeriet (BM) 

 Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse (SUM) 

 Udenrigsministeriet (UM)  

 Justitsministeriet (JM) 

Bruger udenlandske adresser i forbindelse med vare-

tagelsen af en række forskellige opgaver 

 
 

 

 


