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Figur 1 Informationsmodel for Adresseopgave
DAR 2.1.B 6 Informationsmodel for Adresseopgave [ClassDiagram] 

 Adgangspunkt4
Et geografisk punkt i terrænplan, som udpeger en særskilt adgang fra en navngiven vej og ind på et areal eller ind i en Bygning [Class] Bygning.

Objektet ”Adgangspunkt” udpeger en bestemt adgang fra færdselsnettet ind på et areal eller ind i en BBR-bygning/teknisk anlæg. På en byggegrund udpeger adgangspunktet således beliggenheden af indkørsel, låge e.l. Via en Geodanmark bygning i et baggrundskort udpeger adgangspunktet en bestemt indgangsdør e.l. som fører ind i BBR-bygningen. . For et teknisk anlæg i BBR, fx en vindmølle, et regnvandsbassin eller en bolværksplads, placeres adgangspunktet efter samme principper som for en BBR-bygning. 

Adgangspunktet registreres således at det er beliggende inde på det pågældende areal eller inde i den pågældende BBR-bygning, efter samme principper som den hidtidige ”adgangsadresse.

Oplysningen om adgangspunkter vil ofte skulle tilvejebringes af ejer eller dennes repræsentant. Ved forslag til udstykning af jordstykker som skal bebygges, foreslår landinspektøren adgangspunktets beliggenhed.

Nogle arealer og bygninger har flere adgangspunkter som kan have adgang fra forskellige navngivne veje. I disse tilfælde vil oplysningen om adgangspunkternes antal, belligenhed og evt. funktion (hovedindgang, personaleindgang o.l.) udgøre et udgangspunkt for adressemyndighedens beslutning om hvilke adresser der skal fastsættes og hvordan de skal betegnes. 

Enhver adresse fastsættes med udgangspunkt i netop ét adgangspunkt. I en bygning kan flere adresser (med forskellig etage og dørbetegnelse) dele det samme adgangspunkt. Der er ikke krav om at adgangspunkter som ikke anvendes til adresser, skal registreres. 

I visse tilfælde kan et adgangspunkt give adgang til adresser, som er beliggende i en anden BBR-bygning end den som adgangspunktet ligger i.

Når et fælles indgangsparti giver adgang til flere selvstændige BBR-bygninger, kan adgangen til hver af disse bygninger betragtes som et selvstændigt adgangspunkt hvortil der knyttes adresser i den pågældende BBR-bygning.

Adgangspunkt har altid et Vejpunkt med samme status.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
AdgangspunktStatus
Angiver status for adgangspunktet.

Status kan tage følgende værdier:
- Ikke i brug
- Bruges
- Udgået
AdgangspunktPosition
Geografisk punkt (2D/3D) som angiver adgangspunktets beliggenhed med x-y koordinater.
 AdgangspunktAnvendelse4
Adgangspunktets anvendelse beskriver funktion og evt. etageadgang for den adgang som adgangspunktet giver adgang til.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Funktion [0..1]
Angiver funktionen af den adgang som adgangspunktet angiver (fx hovedindgang, vareindlevering, nødudgang)
Etageadgang
Angiver de etager i bygningen som adgangspunktet giver adgang til.
AnvendelseBemærkning
Giver tredje part mulighed for, at komme med øvrige bemærkninger ifbm. kvalificering af et Adgangspunkt.
 Adresse4
En adresse fastsættes for at angive en bestemt adgang til 
- et areal, fx. en byggegrund, et grønt område eller en sportsplads
- en bygning, herunder et andet bygværk, f.eks. et teknisk anlæg
- en del af en bygning, fx en etage eller en bolig- eller erhvervsenhed i en bygning

En adresse kan endvidere fastsættes til et teknisk anlæg, fx vindmølle, transformerstation, regnvandsbassin eller bolværksplads, efter samme principper som for en bygning.
Det ”adresserbare objekt” (dvs. areal, bygning eller del af en bygning), som adressen angiver adgangen til, kan være eksisterende, planlagt eller under opførelse. 
En adresse skal altid knyttes til det adgangspunkt, som repræsenterer den adgang til arealet eller bygningen, som adressen benytter.  
I visse tilfælde kan det tilknyttede adgangspunkt være beliggende i en anden BBR-bygning end adressen.
Reglerne for kommunernes fastsættelse af adresser findes i adressebekendtgørelsen. En gyldig adresse består bl.a. af en læsbar struktur, som er sammensat af betegnelserne vejnavn, husnummer, evt. etage- og dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn samt postnummer. 
Vejnavn og husnummer fastsættes med udgangspunkt i den navngivne vej, som adressens adgangspunkt er knyttet til. Evt. etage- og dørbetegnelse fastsættes med udgangspunkt i den pågældende bygning. Evt. supplerende bynavn og postnummer afledes af adgangspunktets geografiske beliggenhed.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
AdresseStatus
Status på adressen, jf. Adressens livsforløb beskrevet i ADRLØS-B. 

Etagebetegnelse
Evt. etagebetegnelse til adressen.
Dørbetegnelse
Evt. dørbetegnelse for adressen.
Ikrafttrædelsesdato
Datoen for hvornår det pågældende begreb skal gøres gældende. Feltet er valgfrit. Hvis det ikke udfyldes, vil objektet blive gjort gældende fra dags dato.
Adressebetegnelse
En læsbar struktur, som er sammensat af betegnelserne 
- vejnavn via Husnummer 
- husnummerbetegnelse fra Husnummer
- evt. etage- og dørbetegnelse 
- evt. supplerende bynavn 
- postnummer og navn via Adgangspunktet

Bemærkning
Felt hvor sagsbehandler kan skrive eventuelle bemærkninger til Adresseopgaven.
 Adresseopgave4
En Adresseopgave er en samling af adresseobjekter, som indgår i en samlet ændringsproces og derfor skal kunne opdateres samtidig. Adresseopgave giver mulighed for at se adresseobjekterne før og efter ændringen. Adresseopgaven kan også bruges til at referere til andre sager fx byggesager.

Eksempel på en Adresseopgave er en gruppe af Adresser i bygning eller bebyggelse, som skal sendes i høring samlet eller sættes i kraft samtidig, Et andet eksempel er en ændring af en del af en Navngiven vej, som skal ske samtidig med at en række Adresser skal have nyt Husnummer (omnummereres). Forslag til f.eks. Adgangspunkter fra tredjepart kommer ind i systemet, som Adresseopgave. 
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
OpgaveNummer
Fortløbende nummerering af Adresseopgaven. OpgaveNummer genereres af Systemet.
OpgaveNavn
Navn på opgaven, der indikerer hvilket område og/eller hvad opgaven omhandler. Angives som fritekst af Adressemyndigheden ved oprettelse af opgaven. Adresseopgaver, der oprettes automatisk ved eksterne henvendelser, får standard et navn der beskriver, hvor opgaven er initieret fra. 
Status
Angiver om Adresseopgaven er aktiv eller afsluttet.
Sagsreference
En liste med reference til sagsnumre (andre sager, fx byggesager) ændringen i adressedata vedrører.
Ved eksterne henvendelser, kan dette være et link til modtaget materiale/fejlmelding.
OpgaveOmråde [0..1]
Det geografiske område der er omfattet af Adresseopgaven. 
IndmelderBemærkning
Angiver bemærkninger fra indmelder, fx landinspektørs forslag til adresser. Eller hvis det drejer sig om en fejlmelding, kan fejlmelder beskrive fejlen her.
SagsbehandlerSeneste
Viser hvilken sagsbehandler, der senest har arbejdet med Adresseopgaven.
UnderBehandling
Angivelse af, om Adresseopgaven er 'taget' af en Sagsbehandler eller ej.
Registrering
Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres.
Virkning
Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder.
Bemærkning
Felt hvor sagsbehandler kan skrive eventuelle bemærkninger til Adresseopgaven.
 Adresseopgavegenstand4
En Adresseopgavegenstand kan være enten en navngiven vej, vejnavneområde, adresse, adgangspunkt, vejpunkt, supplerende bynavn eller et dørpunkt.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
OpgaveRolle
Angiver hvorvidt genstanden der indgår i sagsreferencen er under oprettelse, ændring, nedlæggelse eller henlæggelse.
Procesdatoer
Angiver en antal datoer for forskellige stadier i processen, fx dato for politisk godkendelse og høringsdato.
 Dørpunkt4
Registrering af dørpunkter er kun relevant for større bygningskomplekser, hvor der er en betydelig afstand mellem adgangspunktet og den del af bygningen som adressen hører til. Eksempler på sådanne bebyggelser er butikscentre, større institutioner o.l. 

I sådanne situationer vil dørpunkterne kunne anvendes til indendørs lokalisering og navigation frem til den rigtige adresse (dvs. butik e.l.) 
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Position
Geografisk punkt (3D) som angiver dørpunktets beliggenhed.
 Husnummer4
Betegnelse som indgår i den samlede adressebetegnelse, idet den identificerer det adgangspunkt, som giver adgang til den eller de pågældende adresser.

Husnummerbetegnelsen består af et tal 1-999 som evt. kan være efterfulgt af et stort bogstav A..Z.

Når et adgangspunkt giver adgang til en eller flere adresser, indgår husnummeret i den samlede og fuldstændige adressebetegnelse for hver af disse.

Adressebekendtgørelsen indeholder nærmere regler for tildeling af husnumre, herunder brug af lige og ulige tal og for rækkefølgen af disse.

For Husnummer vil Registrering og Virkning følge de tilhørende Adresser.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
HusnummerStatus
Følger status på de tilhørende Adresser.
Husnummerbetegnelse [0..1]
Husnummeret til adressen inkl. evt. bogstav
HusnummerRetning
Punkt der anvendes til at angive retningen (som en vektor) for et husnummer, når det skal vises på et kort. Beregnes automatisk udfra given Teknisk standard.
/Adgangsadressebetegnelse
Den del af adressebetegnelsen, der består af vejnavn, husnummer, evt. supplerende bynavn og postnummer og navn via Adgangspunktet.
 Navngiven vej4
En navngiven vej repræsenterer en del af færdselsnettet (dvs. vej, torv, sti e.l.) som er tildelt et særskilt vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen, uanset om vejen ligger inden for en kommune eller krydser en eller flere kommunegrænser.  

Navngiven vej omfatter hele livsforløbet, dvs. uanset om vejnavnet kun er gældende eller ej og uanset om det pågældende færdselsareal endnu kun er planlagt eller om det er anlagt.

Det tilhørende vejnavns stavemåde skal være entydig og korrekt, dvs. i overensstemmelse med dansk retskrivning. 

En navngiven vej danner udgangspunkt for fastsættelsen af adresser. For de adresser der fastsættes skal husnummerrækkefølgen være stigende i én retning med lige og ulige husnumre i hver sin side af vejen. 

For enhver Navngiven vej angiver et Vejnavneområde (separat geoobjekt) ” beliggenheden af den navngivne vej, ved hjælp af en polygon der omskriver vejen med en nøjagtighed, der er egnet til at:
·	lokalisere den omtrentlige beliggenhed på et kort, herunder vejens forbindelse til det øvrige vejnet
·	danne en reference til de administrative inddelinger, der er nævnt i informationsmodellen, som den navngivne vej er beliggende indenfor
·	sikre overholdelse af reglerne om vejnavnes entydighed

Vejnavneområdet beregnes automatisk på basis af Geodanmark's vejmidtelinie og de adresser der hører til den Navngivne vej. 

Hvis en ny navngiven vej endnu ikke er registreret med en vejmidte i Geodanmark e.l., registreres vejnavneområdet manuelt inkl. oplysning om hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, i form af et vejtilslutningspunkt. Hvis vejens forventede forløb kendes kan Adressemyndigheden i stedet angive dette med en vejnavelinje. I så fald beregnes Vejnavneområdet ud fra denne Vejnavnelinje. Når GeoDanmark efterfølgende opretter en vejmidte som repræsenterer den navngivne vej, genberegnes vejnavneområdet og Vejnavnelinjen bortfalder.

 Attributter5
Navn
Beskrivelse
NavngivenvejStatus
Status på den Navngivne vej, jf. livsforløb beskrevet i Bilag 2.1.E Livscyklus for DAR-objekter.
Vejnavn [0..1]
Det fulde vejnavn med korrekt stavemåde.
Vejnavneforslag [0..*]
Et eller flere forslag til navngivning af vejen.
Vejadresseringsnavn
Forkortet udgave af vejnavnet (max 20 tegn). Hvis vejnavnet er under eller lig 20 tegn, så er vejadresseringsnavnet lig med vejnavnet.

Skal kontrolleres af retskrivningskontrollen.
Beskrivelse
Kort beskrivelse af vejnavnets oprindelse eller betydning, f.eks. ved anvendelse af navne på historiske steder eller personer.
Ikrafttrædelsesdato
Datoen for hvornår det pågældende begreb skal gøres gældende. Feltet er valgfrit. Hvis det ikke udfyldes, vil objektet blive gjort gældende fra dags dato.
RetskrivningKontrol
Angiver om der er gjort indsigelse mod stavemåde for vejnavet eller alternativt, om stavemåden eksplicit er kontrolleret og godkendt. Hvis feltet er tomt, gælder standard karensperiode.

Feltet kan tage følgende værdier:
- Udløbet
- Indsigelse
- Kontrolleret
 Supplerende bynavn4
 Et lokalt stednavn som indgår i adressebetegnelsen for at præcisere den geografiske beliggenhed af en gruppe adresser.
Objektet ”Supplerende bynavn” fastsættes for at præcisere den geografiske beliggenhed af en (del af) en navngiven vej og en gruppe adresser indenfor postnummeret. Som stednavn anvendes ofte navnet på den pågældende landsby eller bebyggelse. 
Et supplerende bynavn indgår i den fuldstændige adressebetegnelse for de pågældende adresser.
Reglerne for kommunernes fastsættelse af supplerende bynavne findes i adressebekendtgørelsens § 9.
Supplerende bynavne lagres og ajourføres som et tema i DAGI.
 Vejnavneområde4
Vejnavneområdet angiver den navngivne vejs beliggenhed med en nøjagtighed som er egnet til 
- at lokalisere den på et kortudsnit i forhold til andre navngivne veje 
- at danne en reference til de administrative inddelinger som den er beliggende i
- sikre overholdelse af reglerne om vejnavnes entydighed.

Hører der til den navngivne vej adresser og/eller Geodanmark vejmidter, vil Vejnavneområet være beregnet på basis af disses geografiske beliggenhed. I modsat fald angives vejnavneområdet manuelt. 

Hvis den navngivne vej ikke er repræsenteret som vejmidte i Geodanmark vil vejnavneområdet tillige indeholde et Vejtilslutningspunkt, der angiver hvor vejen tilsluttes det eksisterende Geodanmark-vejnet. I så fald kan vejnavneområdet tillige indeholde en Vejnavnelinje, der omtrentligt angiver den navngivne vejs forløb.

Vejnavneområdet beregnes automatisk på basis af Geodanmark's vejmidtelinie og de adresser der hører til den Navngivne vej. 

Hvis en ny navngiven vej endnu ikke er registreret med en vejmidte i Geodanmark e.l., registreres vejnavneområdet manuelt inkl. oplysning om hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, i form af et vejtilslutningspunkt. Hvis vejens forventede forløb kendes kan Adressemyndigheden i stedet angive dette med en vejnavelinje. I så fald beregnes Vejnavneområdet ud fra denne Vejnavnelinje. Når GeoDanmark efterfølgende opretter en vejmidte som repræsenterer den navngivne vej, genberegnes vejnavneområdet og Vejnavnelinjen bortfalder.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Beliggenhed
Vejnavnets omtrentlige geografiske beliggenhed. Tegnet eller beregnet.
Vejtilslutningspunkt [0..1]
Angiver hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, før der findes FOT-vejmidter for den.
Vejnavnelinie [0..1]
Angiver vejens forventede forløb, før der findes FOT-vejmidter for den
 Vejpunkt4
Et ”vejpunkt” repræsenterer det sted Geodanmark's vej- eller -stinet e.l., hvorfra adgangsvejen hen imod et adgangspunkt til et areal eller en bygning starter.

Ofte vil vejpunktet således angive det sted hvor man forlader vejnettet, for at begive sig det sidste stykke hen imod adgangspunktet (fx indgangen til bygningen) og dermed den adresse, som er turens mål. 

Vejpunktet repræsenterer således det sted, som et nutidigt bilnavigationssystem typisk vil regne som turens destination eller ankomstpunkt. For et bilnavigationssystem vil vejruten mellem to adresser blive beregnet mellem de to adressers respektive vejpunkter. 

Vejpunktet vil som hovedregel være beliggende et sted på den navngivne vej, som adgangspunktets adresser refererer til. Når en ny navngiven vej ikke er registreret med en vejmidte i Geodanmark vil vejpunktet blive udstillet som værende placeret i vejnavneområdet.
 Attributter5
Navn
Beskrivelse
Vejpunktstatus
Angiver status for et Vejpunkt og kan tage følgende værdier:
Ikke i brug
I brug
Udgået
Slettet

Følger for Vejpunkt følger  status for det tilhørende Adgangspunkt. 

 
VejpunktPosition
Geografisk punkt (2D/3D) som angiver vejpunktets beliggenhed (ISO point)
 DAR Adresseopgave4
Her er alle fysiske DAR objekter i DAR 2.1.B 6 Informationsmodel for Adresseopgave [ClassDiagram] DAR 2.1.B 6 Informationsmodel for Adresseopgave grupperet.

Bemærkning:
Intet yderligere at bemærke.
 Adresseopgave/AdgangspunktAnvendelse4
Her angives oplysninger fra Borger eller virksomhed (Brugeraktør) [Actor] ør)"Borger eller virksomhed (Brugeraktør) som er relevant for Adresseopgave [Class] Adresseopgave der omhandler et Adgangspunkt [Class] Adgangspunkt.

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.
 Adresseopgave/Adresseopgavegenstand4
Definition:
Her angives Adresseopgavegenstand [Class] Adresseopgavegenstand for en gives Adresseopgave [Class] Adresseopgave.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
En Adresseopgavegenstand [Class] Adresseopgavegenstand og Adresseopgave [Class] Adresseopgave skal altid følges ad.
 Adresseopgavegenstand/Adgangspunkt4
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.
 Adresseopgavegenstand/Adresse4
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.
 Adresseopgavegenstand/Dørpunkt4
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave
 Adresseopgavegenstand/Husnummer4
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.
 Adresseopgavegenstand/Navngiven vej4
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.
 Adresseopgavegenstand/Supplerende bynavn4
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.
 Adresseopgavegenstand/Vejnavneområde674
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.
 Adresseopgavegenstand/Vejpunkt4
Definition:
Her angives de faktiske data som Adresseopgave [Class] Adresseopgave omhandler.

Relationsansvar:
Adresseopgave [Class] Adresseopgave

Bemærkning:
Relationen anvendes kun i de tilfælde, at det er relevant for den aktuelle Adresseopgave [Class] Adresseopgave.

