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1. Indledning 
1.1 Dokumentets formål 

Dokumentets formål er at beskrive forretningsprocesserne i delprogrammet (DP2), som er en del af Grund-

dataprogrammet under den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2012-2015.  

 

Dette dokument er bilag til delprogram 2 Målarkitektur. 

1.2 Metode 

1.2.1 Procesoverblik 

Procesoverblikket er et højniveau-perspektiv på forretningsprocesserne passende grupperet i hovedproces-

ser. Det dokumenterer den fælles forståelse på tværs af myndigheder både visuelt og i form af beskrivelser. 

Udgangspunktet er de processer, der blev identificeret i forbindelse med foranalyse projekterne. Herudfra 

er de hovedprocesser og processer, der er inden for delprogrammets scope, fastlagt. 

 

 
 

Hovedprocesser navngives og fungerer først og fremmest som en indholdsfortegnelse og en ”knagerække”, 

så de mere detaljerede procesbeskrivelser (set udefra og indefra) kan hægtes op og ses i den rette sam-

menhæng. 

 

Hovedprocesser beskrives med følgende skabelon:   

Navn Navn på hovedprocessen 

Beskrivelse Kort beskrivelse af hovedprocessen 

Består af Liste af processer  

 

Hver enkelt proces under hovedprocessen skal beskrives udefra. 

1.2.2 Den enkelte proces set udefra 

Denne beskrivelse viser hvad den enkelte proces gør forretningsmæssigt. Det viser de forskellige aktører 

uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. Målet er at give et overblik over 



Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 - 6 af 57 -  MBBL-REF: 2012-3566 

 

sammenhænge på tværs af de enkelte aktører og dokumentere den fælles forståelse mellem myndighe-

derne både visuelt og i form af beskrivelser. 

Fokus er informationsstrømme til og fra aktørerne. Beskrivelsen holdes fri af, hvordan processen er it-

understøttet, og kan ses mere som en overordnet beskrivelse af forretningsservices. 

Udgangspunktet for denne modellering er procesarbejdet fra foranalyse projekterne. Der vil på de fleste 

områder være tale om en præcisering og kvalitetssikring af arbejdet derfra. 

Procesdiagram (BPMN) 

Den grafiske notationsstandard BPMN (”Business Proces Model and Notation”) fra OMG (se www.omg.org) 

benyttes til visuel beskrivelse af forretningsprocesser. 

I procesdiagrammerne er hver aktør repræsenteret med en BPMN ”pool” og der benyttes få udvalgte 

BPMN symboler til grafisk at beskrive processen: 

Processer beskrives med følgende skabelon: 

Navn Navn på Hovedproces: Processen   

Hændelse(r) Vigtigste hændelser der udløser processen  

Beskrivelse Kort beskrivelse af processen 

Aktiviteter  Kort beskrivelse af aktiviteter og interaktionen mellem disse (informati-

onsstrømme og forløb) 

Startbetingelse(r) Hvad skal være opfyldt for at processen kan starte fx afhængighed af 

andre processers gennemførelse. 

Slutresultat(er) Resultater af processen 

Evt. andre 

interessenter 

 

Angivelse af interessenter for denne specifikke proces og hvad deres 

interesse er. Det er især vigtigt at få listet interessenter, der ikke indgår i 

processen som medvirkende aktører.  

 

1.3 Proces 

Etablering af et procesoverblik samt modellering af processer set udefra er gennemført i følgende trin i 

perioden fra d. 7/1 til d. 11/4 2013: 

1. Etablering af et procesoverblik for delprogrammet. 
Procesoverblikket etableres med udgangspunkt i procesarbejdet fra for-analysen ”10.2b” samt 

”10.1a” og ”10.1b” og evt. efterfølgende arbejde hos aftaleparterne. Der arbejdes med de tværgå-

ende processer, som modelleres i BPMN notation med tilhørende tekstuel beskrivelse.  

2. Bilaterale møder med aftaleparterne 

Hvilke processer der er i scope for dette arbejde fastlægges bilateralt undervejs i arbejdet. 

3. 1. workshop afholdt mandag d. 11. februar 2013 – Gennemgang af udkast til processer set udefra. 
Procesoverblikket blev verificeret. 

Delprogrammets sekretariat præsenterede udkast til de enkelte processer, og der gennemførtes 

en dialog om disse med præcisering af forskellige detaljer. 

Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 

4. Dokumentation og bearbejdning af 1. workshops resultater. 
Resultaterne fra 1. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af delprogrammets sekretariat. Fo-

reløbig begrebsmodellering sammenholdes med resultaterne fra workshoppen. 

Procesmodeller med tilhørende beskrivelse sendtes til kvalitetssikring hos de forskellige aftale-

partnere. 

5. Bearbejdning af review kommentarer. 
Review kommentarer indsamles og behandles. Der laves en log over hver enkelte kommentar med 
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beskrivelse af, hvorledes denne håndteres i procesmodellerne. 

Reviderede procesmodeller med den tilhørende log over review kommentarer udsendes som op-

læg til 2. workshop. 

6. 2. workshop afholdt onsdag d. 20. marts 2013 – Godkendelse af processer set udefra. 
De udsendte processer og procesbeskrivelser med tilhørende review kommentarer blev behandlet, 

med det formål at opnå enighed om disse mellem delprogrammet og de forskellige aftalepartnere. 

Deltagere: MBBL, GST, CPR/CVR/SKAT 

7. Indarbejdelse i målarkitektur. 
De nu godkendte processer set udefra blev indarbejdet i målarkitektur dokumentet af delpro-

grammets sekretariat. 

 

Modellering af processer set indefra gennemføres af den enkelte aftalepart. Processen herfor beskrives 

ikke nærmere her. 

1.4 Læsevejledning  

Ud over dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet; 

• Kapitel 2 – Procesoverblik. 
Indeholder et overblik over hovedprocesser i relation til delprogrammet.  

• Kapitel 3-14 – Procesbeskrivelser pr. hovedproces. 
Indeholder beskrivelser af processerne set udefra. For hver hovedproces er der et kapitel der inde-

holder de processer der indgår i hovedprocessen. 
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2. Procesoverblik 
Processerne i scope af delprogram 2 (adresser, stednavne og administrative inddelinger) er de statslige og 

kommunale processer, der indgår i myndighedernes forvaltning af vejnavne, adresser, stednavne og admi-

nistrative enheder.  

Procesoverblikket er delt op i tre hovedområder: 

• Navngiven vej & adresse 

Indeholder de processer der omhandler håndtering af navngivne veje og adresser. Processerne er 

ansvarsmæssigt placeret i ministeriet for by, bolig og landdistrikter (MBBL). 

• Stednavne og Administrative inddelinger 

Indeholder de processer der omhandler håndtering af stednavne og administrative inddelinger. 

Processerne er ansvarsmæssigt placeret i Geodatastyrelsen (GST) 

• Adresserelationer personer og virksomheder 

Indeholder de processer der omhandler håndtering af adresserelationer til hhv. personer og virk-

somheder. Processerne er ansvarsmæssigt fordelt på hhv. CPR, CVR og SKAT. 

2.1 Procesoverblik - Navngiven vej & adresse 

 

Figur 1. Procesoverblik – Navngiven vej & Adresse. 

Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: 

• Fastsættelse af navngiven vej 

• Fastsættelse af adresse 

• Fastsættelse af supplerende bynavn 
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• Styring af adressegrunddata 

• Distribution af adressegrunddata 

 

Navn Fastsættelse af navngiven vej 
Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en navn-

given vej 

Består af • Fastsættelse af nyt vejnavn 

• Ændring af eksisterende vejnavn 

• Nedlæggelse af vejnavn 

• Behandling af indberetning om fejl i vejnavn 

• Behandling af klage vedrørende vejnavn 

 

Navn Fastsættelse af adresse 
Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en eller 

flere adresser 

Består af • Fastsættelse af ny adresse 

• Ændring af eksisterende adresse 

• Nedlæggelse af adresse 

• Markering af nyt adgangspunkt 

• Ændring af eksisterende adgangspunkt  

• Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres 

• Behandling af indberetning om fejl i adresse 

• Behandling af klage vedrørende adresse 

 

Navn Fastsættelse af supplerende bynavn 
Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) et supple-

rende bynavn 

Består af • Fastsættelse af nyt supplerende bynavn 

• Ændring af eksisterende supplerende bynavn 

 

Navn Styring af adressegrunddata 
Beskrivelse Diverse processer som opretholder konsistente adressegrunddata 

Består af • Kontroller datakvalitet 

• Håndter ændring i en administrativ inddeling 

• Behandling af klage over kommunal adressemyndighed  

 

Navn Distribution af adressegrunddata 
Beskrivelse MBBL udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har 

adgang til data via effektive og pålidelige datatjenester 

Består af • Udstille data på navngiven vej 

• Udstille data på adresser 

• Udstille hændelser på adressegrunddata 
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2.2 Procesoverblik - Stednavne og administrative inddelinger 

 

Figur 2. Procesoverblik – Stednavne & Administrative inddelinger. 

Processerne er grupperet i fem hovedprocesser: 

• Vedligehold af stednavne 

• Vedligehold af administrative inddelinger 

• Styring af stednavne 

• Styring af administrative inddelinger 

• Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata 

 

Navn Vedligehold af stednavne 
Beskrivelse Kilder opdaterer stednavne og GST sikre referencen i forhold til andre grund-

data registre. 

Består af • Indberetning af stednavneforslag og fejl 

• Opdatering af officielt stednavn 

• Import af officielle stednavne 

• Autorisering af stednavne 

• Håndter ændringer fra GeoDanmark 

• Håndter ændringer fra adresseregisteret 

 

Navn Vedligehold af administrative inddelinger 
Beskrivelse Den dataansvarlige myndighed indberetter ændringer i/editerer i administra-

tive inddelinger. 

Består af • Rediger administrativ inddeling 

• Importer administrativ inddeling 

• Indberetning af fejl og ændringer 

• Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen 

• Indberetning af fejl 
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• Håndter ændringer fra GeoDanmark 

 

Navn Styring af stednavne 
Beskrivelse GST administrerer og kvalitetssikre stednavne 

Består af • Opret ny objekttype 

• Ændring af objekttype 

• Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde 

• Periodisk kvalitetssikring 

• Indgå aftale om opdatering af stednavne 

 

Navn Styring af administrative inddelinger 
Beskrivelse Diverse processer som opretholder konsistente grunddata om administrative 

inddelinger. 

Består af • Opret ny inddelingstype (inkl. aftale) 

• Ændring af inddelingstype 

• Datavask og konvertering af inddelingstyper 

 

Navn Distribution af stednavne og administrative inddelinger grunddata 
Beskrivelse GST udstiller grunddata for vejnavne og adresser således at brugerne har ad-

gang til data via effektive og pålidelige datatjenester. 

Består af • Udstille stednavne 

• Udstille administrative inddelinger 

• Udstille hændelser på stednavne 

• Udstille hændelser på administrative inddelinger 

 

2.3 Procesoverblik Adresserelationer personer og virksomheder 

 

Figur 3. Procesoverblik – Stednavne & Administrative inddelinger. 
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Processerne er opdelt i tre hovedprocesser: 

• Registrering af personadresser 

• Registrering af virksomhedsadresseanvendelse 

• Distribution af adresserelationer grunddata 

 

Navn Registrering af personadresser 
Beskrivelse Processer som vedligeholder personers kobling til autoritative adresser. 

Består af • Registrer ophold dansk adresse uden eksisterende 

• Flytning til ophold dansk adresse 

• Rettelse af fejl (ikke historiske) 

• Håndtere ændringer på adresser 

• Ophør af ophold dansk adresse 

 

Navn Registrering af virksomhedsadresseanvendelse 
Beskrivelse Processer som vedligeholder virksomheders kobling til autoritative adresser. 

Består af • Registrer adresseanvendelse ved start 

• Registrer adresseændring 

• Rettelse af fejl i adresseanvendelse 

• Håndter ændringer af adresser 

 

Navn Udstilling af adresseanvendelsesgrunddata 
Beskrivelse Processer som udstiller data og hændelser på personer og virksomheders  kob-

ling til autoritative adresser. 

Består af • Udstille data på ophold dansk adresse 

• Udstille data på virksomhedsadresseanvendelse 

• Udstille hændelser på ophold dansk adresse 

• Udstille hændelser på virksomhedsadresseanvendelse 
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3. Hovedproces: Fastsættelse af navngiven vej 
3.1 Fastsættelse af nyt vejnavn 

 
 

Navn Fastsættelse af nyt vejnavn 

Hændelse(r) Behov for fastsættelse af nyt vejnavn opstår. Det sker fx ifm. udstyknings-

planer, lokalplaner, vejprojekter fx trafiksanering, motorveje eller lokale 

ønsker. 

Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter nyt vejnavn gennem flere stadier jf. livs-

forløbsdiagram. I mange situationer vil flere af stadierne kunne springes 

over. 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Lav forslag til ny navngiven vej 

• Præregistrér navngiven vej og vejnavneområde 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring  

• (Anmeldelse af vejnavn til MBBL mhp. stavemåde / Evt. konsulta-

tion med nabokommuner / Politisk & administrativ behandling / 

Høring / Klagehåndtering) 

• Kontroller GeoDanmark-vejmidter og registrér evt. grundlag for 

nye foreløbige vejmidter 

• Effektuér beslutning om vejnavn 

• Meld evt. ændringer til administrative inddelinger og distrikter 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Nyt vejnavn færdigbehandlet 

Evt. andre 

interessenter 

• Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte),  

• MBBL (stavemåde) 
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3.2 Ændring af eksisterende vejnavn 

 
 

Navn Ændring af eksisterende vejnavn   

Hændelse(r) Behov for ændring af navngiven vej opstår. Det sker fx ifm. udstyknings-

planer, lokalplaner, vejprojekter fx trafiksanering, motorveje, ændring i 

GeoDanmark-vejmidte eller lokale ønsker. 

Beskrivelse Adressemyndigheden ændrer en eksisterende navngiven vej, (jf. livsfor-

løbsdiagram). Ændringen kan både omfatte vejnavnet og afgrænsningen 

af den navngivne vej. 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Lav forslag til ændring af navngiven vej 

• Præregistrér ændring, herunder vejnavneområde (evt. nybereg-

nes) 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring 

• (Anmeldelse af vejnavn til MBBL mhp. stavemåde / Evt. konsulta-

tion med nabokommuner  / Politisk & administrativ behandling / 

Høring / Klagehåndtering) 

• Kontroller GeoDanmark-vejmidter og registrér evt. grundlag for 

nye foreløbige vejmidter 

• Effektuér beslutning om ændret navngiven vej 

• Meld evt. ændringer til administrative inddelinger og distrikter 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Ændring af vejnavn færdigbehandlet. 

Evt. andre 

interessenter 

• Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte),  

• MBBL (stavemåde) 
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3.3 Nedlæggelse af vejnavn 

 
 

Navn Nedlæggelse af vejnavn   

Hændelse(r) Behov for nedlæggelse af navngiven vej opstår. Det sker fx ifm. udstyk-

ningsplaner, lokalplaner, vejprojekter fx trafiksanering, motorveje, eller 

lokale ønsker. Også ved ”Annullér ikke anvendt vejnavn” fra foranalysen 
Beskrivelse Adressemyndigheden nedlægger en navngiven vej. 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring 

• (Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) 

• Effektuér beslutning om nedlæggelse af navngiven vej 

Startbetingelse(r) Der er ingen adresser knyttet til den navngivne vej (evt. adresser skal væ-

re knyttet til anden navngiven vej). 

Slutresultat(er) Nedlæggelse af vejnavn afsluttet. 

Evt. andre 

interessenter 

• Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte),  

 

 

3.4 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn 

 
 

Navn Behandling af indberetning om fejl i vejnavn   

Hændelse(r) Fejlmelding modtaget via dialogklient fra anvender eller betroet anvender  

Beskrivelse Adressemyndigheden behandler en anmeldelse om en fejl i et vejnavn. 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Undersøg om fejlmelding skal resultere i ny/ændring/nedlæggelse  

• Meld resultat tilbage til anvenderen 
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• Igangsæt evt. ændring (jf. 3.1, 3.2, 3.3) 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Fejl behandlet (afvist, korrigeret eller medfører ændring) 

Evt. andre 

interessenter 

• Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte),  

• MBBL (stavemåde) 

 

3.5 Behandling af klage vedrørende vejnavn 

 
 

Navn Behandling af klage vedrørende vejnavn   

Hændelse(r) ”Nogen” klager, evt. via dialogklienten, over et vejnavn. 

Beskrivelse Adressemyndigheden håndterer en klage over et vejnavn 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Afgør om klage skal resultere i ny/ændring/nedlæggelse  

• (Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering)  

• Meld resultat tilbage til klageren 

• Igangsæt evt. ændringer (jf. 3.1, 3.2, 3.3) 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Klage over vejnavn behandlet. 

Evt. andre 

interessenter 

• Kommunens GeoDanmark-funktion (vejmidte),  
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4. Hovedproces: Fastsættelse af adresse 
4.1 Fastsættelse af ny adresse 

 
 

Navn Fastsættelse af ny adresse   

Hændelse(r) Behov for fastsættelse af ny adresse opstår. Det sker fx ifm. udstyknings-

planer, ny- eller ombygning, lokale ønsker. 

Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter en ny adresse gennem flere stadier jf. 

livsforløbsdiagram. I mange situationer vil flere af stadierne kunne sprin-

ges over. 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Fastsæt nyt eller udpeg indmeldt adgangspunkt inkl. geometri 

med ét klik, (hermed er relation til evt. geokodet GeoDanmark-

bygning, jordstykke, postnummer mm. etableret) 

• Udpeg med ét klik ”vejpunkt” på adgangsgivende navngiven 

vej/vejmidte 

• Udvælg BBR-bygning på liste (hvis ikke geokodet GeoDanmark-

bygning) 

• (Evt.: placer (med et klik) adressen inde i bygningen (punkt)) 

• Opret forslag til adressebetegnelser, dvs. husnummer, evt. etage, 

evt. dørbetegnelse (for en eller flere adresser – med få klik) 

• Præregistrér adresse (ét klik) – adgangsadresse oprettes auto-

matisk 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring 

• (Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) 

• Effektuér beslutning om ny adresse 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret 
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Slutresultat(er) Ny adresse og tilhørende adgangspunkt er færdigbehandlet 

Evt. andre 

interessenter 

• BBR-myndigheden,  

• Kommunens udstykningskontrolfunktion,  

• GST (matriklen) 

4.2 Ændring af eksisterende adresse 

 
 

Navn Ændring af eksisterende adresse   

Hændelse(r) Behov for ændring af adresse opstår. Det sker fx ved udstykning, bebyg-

gelse eller ændret anvendelse af et areal, ændret GeoDanmark-vejmidte, 

ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning eller ved lokale 

ønsker 

Beskrivelse Adressemyndigheden skal ændre en eller flere egenskaber ved en eller 

flere adresser. Ændringen kan både omfatte adgangspunktet, relationen 

til den navngivne vej og/eller adressens øvrige egenskaber, fx husnum-

mer. 

Aktiviteter   

• Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Flyt evt. adgangspunkt eller ”vejpunkt”  

• Udvælg evt. ny BBR-bygning på liste (hvis ikke geokodet) 

• Ændr. evt. adressebetegnelser, dvs. husnummer, evt. etage, evt. 

dørbetegnelse (for en eller flere adresser – med få klik) 

• Præregistrér ændringer (ét klik) – adgangsadresser opdateres au-

tomatisk 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring 

• (Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) 

• Effektuér beslutning om ændring af adresse 

 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Adresse ændret 
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Evt. andre 

interessenter 

 

 

4.3 Nedlæggelse af adresse 

 
 

Navn Nedlæggelse af adresse   

Hændelse(r) Behov for nedlæggelse af adresse, fx ved udstykning, bebyggelse, nedriv-

ning eller ændret anvendelse af et areal, ved ombygning eller ændret 

anvendelse af en bygning eller ved lokale ønsker 

Beskrivelse Adressemyndigheden nedlægger en adresse 

Aktiviteter   

• Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort, fx ejerfortegnel-

se, virksomheder 

• Undersøg i CPR, CVR og BBR om der er folkeregistertilmeldte på 

adressen 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring 

• (Politisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) 

• Effektuér beslutning om nedlæggelse af adresse og afgør om ad-

gangspunkt samtidig skal auto-nedlægges  

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Adresse nedlagt. 

Evt. andre 

interessenter 
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4.4 Markering af nyt adgangspunkt 

 
 

Navn Markering af nyt adgangspunkt   

Hændelse(r) Behov for fastsættelse af nyt adgangspunkt opstår. Det sker fx ifm. ny 

udstykning af et jordstykke eller en byggesag for en ny eller eksisterende 

bygning, eller lokale ønsker, evt. via dialogklient. 

Beskrivelse Adressemyndigheden skal godkende eller placere et eller flere nye ad-

gangspunkter som en ejer eller dennes repræsentant har markeret til et 

areal eller en bygning/bygningskompleks 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Godkend forslag eller marker adgangspunkt og retning (to klik)  

• Marker evt. vejpunkt på adgangsgivende navngiven vej/vejmidte 

(et klik) 

 

Startbetingelse(r) Baggrundskort og evt. supplerende materiale (bl.a. bygningsomrids) er 

tilstrækkeligt detaljeret  

Slutresultat(er) Adgangspunkt(er) er registreret i Adresseregisteret 

Evt. andre 

interessenter 
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4.5 Ændring af eksisterende adgangspunkt 

 
 

Navn Ændring af eksisterende adgangspunkt   

Hændelse(r) Behov for ændring af et adgangspunkt opstår. Det sker fx ifm. en bygge-

sag eller rettelse af en fejl eller lokale ønsker, evt. via dialogklient. 

Beskrivelse Adressemyndigheden skal ændre eller nedlægge et eller flere adgangs-

punkter, på basis af oplysninger fra ejer, dennes repræsentant eller andre 

parter, således at det repræsenterer de faktiske forhold  

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Vælg adgangspunkt 

• Flyt evt. Adgangspunkt (to klik) 

• Flyt evt. Vejpunkt på adgangsgivende navngiven vej/vejmidte (et 

klik) 

• Slet evt. adgangspunkt (hvorved evt. vejpunkt slettes) 

Startbetingelse(r) Baggrundskort og evt. supplerende materiale (bl.a. bygningsomrids) er 

tilstrækkeligt detaljeret 

Slutresultat(er) Adgangspunkt er opdateret i Adresseregisteret 

Evt. andre 

interessenter 
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4.6 Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres 

[Figur mangler] 

Navn Håndtering af vejpunkt hvis vejmidten ændres 

Hændelse(r) GeoDanmark-vejmidten som et eller flere vejpunkter ligger på, ændres. 

Det kan fx ske ved en ny måling eller teknisk ændring i GeoDanmark, en 

rettelse af GeoDanmark vejkoden eller ved en vejændring som GeoDan-

mark har registreret  

Beskrivelse Adressemyndigheden skal tage stilling til placering af vejpunkter som ikke 

automatisk kan udføre et nyt ”snap” til den ændrede vejmidte.  

Aktiviteter  • Oplys sag, dvs. berørte vejpunkter, ud fra sagsbillede inkl. bag-

grundskort 

• Vælg eksisterende adgangspunkt/vejpunkt 

• Flyt evt. vejpunkt (et klik) på korrekt GeoDanmark vejmidte  

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret, 

GeoDanmark vejmidte er ændret i overensstemmelse med faktiske for-

hold 

Slutresultat(er) Vejpunkter er opdateret i Adresseregisteret 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

4.7 Behandling af indberetning om fejl i adresse 

 
 

Navn Behandling af indberetning om fejl i adresse   

Hændelse(r) Fejlmelding modtaget via dialogklient fra anvender eller betroet anvender 

Beskrivelse Adressemyndigheden behandler en anmeldelse om en fejl i en eller flere 

adresser 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Undersøg om fejlmelding skal resultere i ny/ændret/nedlæggelse 

• Meld resultat tilbage til anvenderen 
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• Igangsæt evt. ændring (jf. 4.1, 4.2 eller 4.3) 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Fejl færdigbehandlet. 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

4.8 Behandling af klage vedrørende adresse 

 
 

Navn Behandling af klage vedrørende adresse  

Hændelse(r) ”Nogen” klager, evt. via dialogklienten, over en eller flere adresser. 

Beskrivelse Adressemyndigheden håndterer en klage over en eller flere adresser 

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Afgør om klage skal resultere i ny/ændret/nedlæggelse 

• Meld resultat tilbage til klageren 

• Igangsæt evt. ændring (jf. 4.1, 4.2 eller 4.3) 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Adresseklage behandlet. 

Evt. andre 

interessenter 
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5. Hovedproces: Fastsættelse af supplerende 
bynavn 

5.1 Fastsættelse af nyt supplerende bynavn 

 
 

Navn Fastsættelse af nyt supplerende bynavn   

Hændelse(r) Behov for fastsættelse af nyt supplerende bynavn opstår. Det kan ske i 

forbindelse med en ny, større byudvikling, ved rettelse af fejl eller efter 

lokale ønsker. 

Beskrivelse Adressemyndigheden fastsætter et nyt supplerende bynavn og angiver 

dettes geografiske afgrænsning.  

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Præregistrér supplerende bynavn i GST’s DAGI-System 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring  

• (Evt. anmeldelse af bynavn til GST mhp. stavemåde / Evt. konsul-

tation med nabokommuner / Evt. ændring i andre distrikter/ Poli-

tisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) 

• Effektuér beslutning om supplerende bynavn i GST’s DAGI-System 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret. 

Eksisterende supplerende bynavne er registreret korrekt i DAGISys. 

Slutresultat(er) Supplerende bynavn fastlagt 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

5.2 Ændring af supplerende bynavn 
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Navn Ændring af supplerende bynavn   

Hændelse(r) Behov for ændring (herunder nedlæggelse) af et eksisterende suppleren-

de bynavn opstår. Det kan ske i forbindelse med udstykning, byudvikling 

eller anden bebyggelse som udvider byens afgrænsning, ved rettelse af 

fejl eller ved lokale ønsker. 

Beskrivelse Adressemyndigheden ændrer et supplerende bynavn. Ændringen kan 

både omfatte selve bynavnet og den geografiske afgrænsning af det.  

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra sagsbillede inkl. baggrundskort 

• Præregistrér ændring i supplerende bynavn i GST’s DAGI-System 

• Udarbejd evt. supplerende info til høring  

• (Evt. anmeldelse af bynavn til GST mhp. stavemåde / Evt. konsul-

tation med nabokommuner / Evt. ændring i andre distrikter/ Poli-

tisk & administrativ behandling / Høring / Klagehåndtering) 

• Effektuér beslutning om supplerende bynavn i GST’s DAGI-System 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret. 

Eksisterende supplerende bynavne er registreret korrekt i DAGISys. 

Slutresultat(er) Supplerende bynavn ændret 

Evt. andre 

interessenter 
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6. Hovedproces: Styring af adressegrunddata 
6.1 Kontroller datakvalitet 

 
 

Navn Kontroller datakvalitet 

Hændelse(r) Tidspunktet for en periodisk kontrol indtræffer eller kontrollen igangsæt-

tes manuelt – evt. som et særligt område 

Beskrivelse Adresseregisteret gennemfører en række prædifinerede kvalitetskontrol-

ler og afleverer et resultat til adressemyndigheden  

Aktiviteter  • Kvalitetskontrol igangsættes  

• Kvalitetskontrol udføres 

• Resultatet af kontrollen præsenteres for adressemyndigheden  

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Kvalitetskontrol gennemført 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

6.2 Håndter ændring i en administrativ inddeling 
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Navn Håndter ændring i en administrativ inddeling 

Hændelse(r) Der indtræffer en DAGI hændelse for et af de temaer der registreres 

sammen med adressen, fx at en grænse for en bestemt inddeling ændres 

Beskrivelse Adresseregisteret skal opdatere vejnavnes og adresser referencer til de 

berørte administrative enheder ved hjælp af ”nålestiksmetoden” 

Aktiviteter  • Adresseregisteret finder de berørte navngivne veje og adresser 

• De berørte navngivne veje og adresser opdateres automatisk   

Startbetingelse(r)  Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Ændring håndteret og Adresseregisteret er opdateret 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

6.3 Behandling af klage over kommunal adressemyndighed 

 
 

Navn Behandling af klage over kommunal adressemyndighed 

Hændelse(r) En borger eller virksomhed klager til MBBL (evt. via dialogklient) over en 

afgørelse som den kommunale adressemyndighed har truffet 

Beskrivelse MBBL håndterer en klage over den kommunale adressemyndighed  

Aktiviteter  • Oplys sag ud fra det modtagne materiale  

• Oplys sag ud fra Adresseregisterets sagsbillede inkl. baggrunds-

kort 

• Anmod adressemyndigheden om de nødvendige oplysninger i sa-

gen og partshør klageren herom 

• Afgør klagen  

• Meld resultat tilbage til klageren og til adressemyndigheden 

Startbetingelse(r) Eksisterende navngivne veje og adresser er registreret i Adresseregisteret 

Slutresultat(er) Klagen er afgjort 

Evt. andre 

interessenter 

Klager, adressemyndighed 
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7. Hovedproces: Distribution af adresse-
grunddata 

7.1 Udstille data på navngivne veje 

 

 

Navn Udstille data på navngivne veje 

Hændelse(r) Tid til udstilling 

Beskrivelse Systemet udstiller navngivne veje til rådighed for datafordeleren. 

Aktiviteter  • Udstil data på navngivne veje 

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Navngivne veje udstillet 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

7.2 Udstille data på adresser 

 
 

Navn Udstille data på adresser 

Hændelse(r) Tid til udstilling 

Beskrivelse Systemet udstiller adresser til rådighed for datafordeleren. 

Aktiviteter  • Udstil data adresser 

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Adresser udstillet 

Evt. andre 

interessenter 
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7.3 Udstille hændelser på adressegrunddata 

 
 

Navn Udstille hændelser på adressegrunddata 

Hændelse(r) Hændelse på navngiven vej 

Hændelse på adgangspunkt 

Hændelser på adgangsadresse 

Hændelser på adresse 

Beskrivelse Systemet udstiller hænder på adressegrunddata til rådighed for datafor-

deleren. 

Aktiviteter  • Udstil hændelser på adressegrunddata 

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Hændelser udstillet 

Evt. andre 

interessenter 
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8. Hovedproces: Vedligehold af stednavne 
8.1 Indberetning af stednavneforslag og fejl 

 
 

 

Navn Indberetning af stednavneforslag og fejl 

Hændelse(r) Nyt stednavn eller fejl i stednavn indberettes af en borger, myndighed 

eller virksomhed 

Beskrivelse Den objektansvarliges behandling af stednavneforslag og fejl. 

Objektansvaret fordeles efter aftale for hver objekttype og evt. område. 

Aktiviteter  • Modtag stednavneforslag/fejl (fortrinsvis direkte fra indmelder el-

lers via GST som visitator til objektansvarlig) 

• Undersøgelse herunder søgning på eksisterende stednavne 

• Registrer stednavneforslag 

• Korriger eksisterende stednavn ved fejl 

• Beslut videre proces 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Stednavneforslag/fejl behandlet. 

Evt. fortsættes i Opdatering af officielt stednavn (stadig hos den objektan-

svarlige myndighed) 

Evt. andre 

interessenter 

Indmeldere der ikke har objektansvar er en særlig gruppe af interessenter 

fx 112-sekretariatet 
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8.2 Opdatering af officielt stednavn 

 
 

Navn Opdatering af officielt stednavn 

Hændelse(r) Ønske eller behov for nyt officielt stednavn 

Beskrivelse Den objektansvarliges opdatering af officielt stednavn/navngivet sted. 

Objektansvaret fordeles efter aftale for hver objekttype og evt. område. 

Aktiviteter  • Kontrol mod eksisterende stednavne 

• Kontrol af stavemåde mv 

• Registrer stednavn og navngivet sted 

• Evt. registrering af egen geometri 

• Søgning på adresser hvis der skal kobles hertil 

• Søgning på GeoDanmark-objekter hvis der skal kobles hertil 

Startbetingelse(r) Stednavnet kan komme fra indberetning af stednavneforslag eller fra den 

objektansvarliges egne processer 

Slutresultat(er) Officielt stednavn behandlet. 

Evt. andre 

interessenter 
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8.3 Import af officielle stednavne 

 
 

Navn Import af officielle stednavne 

Hændelse(r) Kilde er parat til at masseopdatere fra deres system til Danmarks Sted-

navne. 

Beskrivelse Automatiseret udgave af Opdatering af officielt stednavn fra kilder som fx 

Rejseplanen og SOR 

Aktiviteter  I princippet samme aktiviteter som i Opdatering af officielt stednavn 

Startbetingelse(r) Aftale skal være indgået. 

Slutresultat(er) Importerede stednavne er opdateret i Danmarks stednavne og kilden har 

fået kvittering. 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

8.4 Autorisering af stednavne 

 
 

Navn Autorisering af stednavne 

Hændelse(r) Tid til vurdering af stednavne 

Beskrivelse Stednavneudvalget behandler og godkender stednavne ud fra fastlagte 

kriterier vedr. objekttype mv. 
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Aktiviteter  • Autorisering af stednavne 

• Søgning på eksisterende navngivne steder 

• Opdater autoriserede stednavne 

Startbetingelse(r) Aftale om samarbejde 

Slutresultat(er) Autorisering af stednavne foretaget 

Evt. andre 

interessenter 

De objektansvarlige 

 

8.5 Håndter ændringer fra GeoDanmark 

 
 

 

Navn Håndter ændringer fra GeoDanmark 

Hændelse(r) Hændelse på GeoDanmark-objekt 

Beskrivelse Navngivne steder kan være koblet til GeoDanmark-objekter, og derfor 

skal der foretages handlinger ved visse GeoDanmark-hændelser fx ned-

læggelse af objekt. 

Aktiviteter  • Håndter ændringer fra GeoDanmark 

• Søgning på navngivne steder 

• Evt. søgning på GeoDanmark-objekter for ny kobling 

• Opdater GeoDanmark-kobling eller send til behandling hos objektan-

svarlig 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Ændringer på GeoDanmark-objekter håndteret i form af opdatering af 

kobling eller sendt til behandling hos objektansvarlig 

Evt. andre 

interessenter 
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8.6 Håndter ændringer fra adresseregister 

 
 

Navn Håndter ændringer fra adresseregisteret 

Hændelse(r) Hændelse på adresse 

Beskrivelse Navngivne steder kan være koblet til adresser, og derfor skal der foreta-

ges handlinger ved visse adresse-hændelser fx nedlæggelse af objekt. 

Aktiviteter  • Håndter ændringer fra Adresseregisteret 

• Søgning på navngivne steder 

• Evt. søgning på adresser for ny kobling 

• Opdater adresse-kobling eller send til behandling hos objektansvarlig 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Ændringer på adresser håndteret i form af opdatering af kobling eller 

sendt til behandling hos objektansvarlig 

Evt. andre 

interessenter 
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9. Hovedproces: Vedligehold af administrati-
ve inddelinger 

9.1 Rediger administrativ inddeling 

 
 

Navn Rediger administrativ inddeling 

Hændelse(r) Behov for ændring af administrativ inddeling 

Beskrivelse Den inddelingsansvarlige eller GST som operatør redigerer en administra-

tiv inddeling 

Aktiviteter  • Rediger administrativ inddeling ud fra ajourføringsspecifikationen 

• Opdater administrativ inddeling i registret 

• Opdater evt. følgerettelser i sammenhængende inddelingstyper 

• Evt. generalisering afhængig af inddelingstype og ændringens omfang 

Startbetingelse(r) Inddelingsansvarlig har behov for at registrere ændring. Processen forud 

herfor er forskellig for hver inddelingstype. 

For Sogn og Postnummer har den inddelingsansvarlige anvendt processen 

Indberetning af ændringer, som ender hos GST som operatør 

Slutresultat(er) Redigering af administrativ inddeling afsluttet 

Evt. andre 

interessenter 

-- 

 

9.2 Importer administrativ inddeling 

 
 

Navn Importer administrativ inddeling 

Hændelse(r) Behov for ændring af administrativ inddeling 

Beskrivelse En mulighed for afstemningsområder og supplerende bynavne, hvis 
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kommunen ønsker det frem for redigering i editor. 

Aktiviteter  • Ændring af administrativ inddeling 

• Importer administrativ inddeling 

• Evt. håndtering af fejl 

Startbetingelse(r) Inddelingsansvarlig har behov for at registrere ændring. Processen forud 

herfor er forskellig for hver inddelingstype. 

Slutresultat(er) Administrative inddelinger importeret 

Evt. andre 

interessenter 

-- 

 

9.3 Indberetning af ændringer 

 
 

Navn Indberetning af ændringer 

Hændelse(r) Behov for ændring af administrativ inddeling 

Beskrivelse Ændring af administrativ inddeling som håndteres i indberetningsportal 

med understøttelse af høring 

Benyttes til postnumre og sogne 

Aktiviteter  • Opret forslag til administrativ inddeling 

• (Gennemfør høring) 

• Effektuer ændring af administrativ inddeling 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Administrativ inddeling er indberettet til videre behandling af GST-

operatør i processen Redigér administrativ inddeling 

Evt. andre 

interessenter 

-- 
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9.4 Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen 

 
 

Navn Ændring af administrativ inddeling på baggrund af matriklen 

Hændelse(r) Hændelse på matrikel 

Beskrivelse GST operatøren opdaterer inddelingstypen på baggrund af matrikelæn-

dringer, som har betydning for den pågældende inddeling. Disse ændrin-

ger kommer fra enten den inddelingsansvarlige eller landinspektør ifm. 

matrikulære sager. 

Benyttes til kommuneinddelingen (og pt. også sogneinddelingen) 

Aktiviteter  • Søgning på administrativ inddeling 

• Rediger administrativ inddeling med brug af baggrundskort fx 

GeoDanmark, ortofotos, matrikelskel 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Administrativ inddeling ændret 

Evt. andre 

interessenter 

-- 
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9.5 Behandling af fejl 

 
 

Navn Behandling af fejl 

Hændelse(r) Fejl i administrative inddelinger indmeldes 

Beskrivelse Visitering og behandling af indmeldte fejl 

Aktiviteter  • Indberetning af fejl ”fra omverdenen” 

• Indledende visitation kan resultere i: afvisning, korrektion hos inddeling-

sansvarlig/GST-operatør eller ændring til behandling hos inddelingsans-

varlig (3 processer) 

 

•  Evt. korrektion af administrativ inddeling 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Fejl i administrativ inddeling behandlet 

Evt. andre 

interessenter 

-- 

 

9.6 Håndter ændringer fra GeoDanmark 
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Navn Håndter ændringer fra GeoDanmark 

Hændelse(r) Hændelse på GeoDanmark-objekter 

Beskrivelse For landinddelinger der skal tilpasses GeoDanmark-topografi skal der fo-

retages løbende ajourføring ift. GeoDanmark. 

Aktiviteter  • Analyser ændringer fra GeoDanmark 

• Opdater administrativ inddeling 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Hændelse på GeoDanmark-objekt håndteret 

Evt. andre 

interessenter 

-- 
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10. Hovedproces: Styring af stednavne 
10.1 Opret ny objekttype 

 
 

 

Navn Opret ny objekttype 

Hændelse(r) Behov for ny objekttype 

Beskrivelse Fremtidige behov for at kunne tilføje nye typer af navngivne steder til 

Danmarks Stednavne 

Aktiviteter  • Beskriv ny objekttype 

• Fremstil objektspecifikation 

• Konfigurering af system 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Danmarks Stednavne kan håndtere ny objekttype 

Processen Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde kan foreta-

ges derefter. 

Evt. andre 

interessenter 

-- 

 

10.2 Ændring af objekttype 

 
 

Navn Ændring ny objekttype 

Hændelse(r) Behov for ændring af objekttype 

Beskrivelse Behov for at kunne tilføje nye egenskaber og regler for en objekttype 

Aktiviteter  • Opdater objektspecifikation 

• Konfigurering af system 

• Evt. datakonvertering til ny objektspecifikation  

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) DAGI kan håndtere ny objektspecifikation og inddeling opdateret 

Evt. andre 

interessenter 

-- 
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10.3 Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde 

 
 

Navn Datavask og konvertering fra objektansvarlig kilde 

Hændelse(r) Behov for datavask og konvertering af objekttype 

Beskrivelse Ifm etablering af ny objekttype i Danmarks Stednavne 

Aktiviteter  • Analyser rådata 

• Opsæt transformation 

• Udfør transformation 

• Send vaskede data til kontrol hos objektansvarlig 

• Behandl og godkend 

• Importer godkendte data i Danmarks Stednavne svarende til processen 

Import af officielle stednavne 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Data vasket/konverteret og importeret. 

Derefter kan data ajourføres af opdateringsprocesserne. 

Evt. andre 

interessenter 

-- 
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10.4 Periodisk kvalitetssikring 

 
 

Navn Periodisk kvalitetssikring 

Hændelse(r) Tid til vurdering af navngivne steder 

Beskrivelse Den objektansvarlige for en objekttype (ofte GST) kvalitetssikrer en given 

objekttype evt. inden for et bestemt område for overensstemmelse med 

virkeligheden / kilder. 

Aktiviteter  • Beslutning om hvor og hvad der skal kvalitetssikres 

• Søgning på eksisterende navngivne steder 

• Kontrol hos forskellige eksterne kilder fx Dansk Camping Union 

• Beslut videre proces herunder opdatering 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Kvalitetskontrol foretaget. 

Der fortsættes i  Opdatering af officielt stednavn 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

10.5 Indgå aftale om opdateringer af stednavne 

 
 

Navn Indgå aftale om opdatering af stednavne 

Hændelse(r) Mulighed for opdatering af stednavn fra en ny objektansvarlig kilde 

Beskrivelse  Danmarks Stednavne indgår aftale med ny objektansvarlig kilde 

Aktiviteter  • Dialog om muligheder og objekttyper 

• Gennemgå eksisterende objektspecifikationer 

• Diskutere datavask og konvertering 
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• Indgå aftale 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Aftale indgået. 

Der justeres evt. i objektspecifikationer i processerne Opret ny objekttype 

og Ændring af objekttype. 

Aftalen effektueres typisk ved processen Datavask og konvertering. 

Evt. andre 

interessenter 
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11. Hovedproces: Styring af administrative 
inddelinger 

11.1 Opret ny inddelingstype (inkl. aftale) 

 
 

Navn Opret ny inddelingstype 

Hændelse(r) Behov for ny inddelingstype 

Beskrivelse Fremtidige behov for at kunne tilføje nye typer af administrative inddelin-

ger til DAGI 

Aktiviteter  • Beskriv ny inddelingstype 

• Fremstil objektspecifikation 

• Udarbejd aftaler om ansvar og ajourføring med inddelingsansvarlig 

• Konfigurering af system 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) DAGI kan håndtere ny inddelingstype 

Processen Datavask og konvertering af inddelingstype kan foretages der-

efter. 

Evt. andre 

interessenter 

-- 

 

11.2 Ændring af inddelingstype 

 
 

Navn Ændring ny inddelingstype 

Hændelse(r) Behov for ændring af inddelingstype 

Beskrivelse Behov for at kunne tilføje nye egenskaber og regler for en administrativ 

inddeling 
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Aktiviteter  • Opdater objektspecifikation 

• Evt. opdater aftaler om ansvar og ajourføring med inddelingsansvarlig 

• Konfigurering af system 

• Evt. datakonvertering til ny objektspecifikation  

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) DAGI kan håndtere ny objektspecifikation og inddeling opdateret 

Evt. andre 

interessenter 

-- 

 

11.3 Datavask og konvertering af inddelingstype 

 
 

Navn Datavask og konvertering af inddelingstype 

Hændelse(r) Behov for datavask og konvertering af inddelingstype 

Beskrivelse Ifm etablering af nye inddelingstyper i DAGI. 

Aktiviteter  • Analyser rådata 

• Opsæt transformation 

• Udfør transformation 

• Send vaskede data til kontrol hos inddelingsansvarlig 

• Behandl og godkend 

• Importer godkendte data i DAGI  

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Data vasket/konverteret og importeret. 

Derefter kan data ajourføres af de tre opdateringsprocesser. 

Evt. andre 

interessenter 

-- 
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12. Hovedproces: Distribution af stednavne og 
administrative inddelinger grunddata 

12.1 Udstille stednavne 

 
 

Navn Udstille stednavne 

Hændelse(r) Tid til udstilling 

Beskrivelse Systemet udstiller stednavne til rådighed for datafordeleren. 

Aktiviteter  • Udstille data på stednavne 

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Data på stednavne udstillet 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

12.2 Udstille administrative inddelinger 

 
 

Navn Udstille administrative inddelinger 

Hændelse(r) Tid til udstilling 

Beskrivelse Systemet udstiller administrative inddelinger til rådighed for datafordele-

ren. 

Aktiviteter  • Udstille data på administrative inddelinger 

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Data på administrative inddelinger udstillet 

Evt. andre 

interessenter 
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12.3 Udstille hændelser på stednavne 

 
 

Navn Udstille hændelser på stednavne 

Hændelse(r) Hændelse på navngivne steder 

Beskrivelse Systemet udstiller hændelser som nye, ændrede og nedlagte (historiske ) 

stednavne til rådighed for datafordeleren. 

Aktiviteter  • Udstille hændelser på stednavn 

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Hændelser på stednavne udstillet 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

12.4 Udstille hændelser på administrative inddelinger 

 
 

Navn Udstille hændelser på administrative inddelinger 

Hændelse(r) Hændelse på administrative inddelinger 

Beskrivelse Systemet udstiller hændelser som nye, ændrede og nedlagte (historiske) 

administrative inddelinger til rådighed for datafordeleren. 

Aktiviteter  • Udstille hændelser på administrative inddelinger 

Startbetingelse(r)  

Slutresultat(er) Hændelser på administrative inddelinger udstillet 

Evt. andre 

interessenter 
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13. Hovedproces: Registrering af personadres-
ser 

13.1 Registrer ophold dansk adresse første gang 

 

 
 

Navn Registrer ophold dansk adresse uden eksisterende 

Hændelse(r) Person tager ophold på dansk adresse første gang (fx ved fødsel eller ind-

rejse) uden personnummer. 

Beskrivelse Processen behandler registreringen af personers ophold på en dansk 

adresse. Kun adresser i Adresseregisteret kan anvendes til at registrere 

personers ophold dansk adresse. 

Aktiviteter  • Søgning på adresser inkl. datoer 

• Håndter adresser uden bolig/helårsbeboelse 

• Evt. venteregistrering 

• Registrer ophold dansk adresse 

Startbetingelse(r) Adresser tilgængelige inkl. nødvendige administrative inddelinger 

Slutresultat(er) Ophold dansk adresse registreret 

Evt. andre 

interessenter 
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13.2 Flytning til ophold dansk adresse 

 
 

Navn Flytning til ophold dansk adresse 

Hændelse(r) Person melder flytning inden for Danmark 

Beskrivelse Den registeransvarlige behandler flytning til dansk adresse. Den eksiste-

rende adresserelation ophører og en ny oprettes. 

Aktiviteter  • Søgning på adresser inkl. datoer 

• Håndter adresser uden bolig/helårsbeboelse 

• Evt. venteregistrering 

• Registrer ophold dansk adresse 

Startbetingelse(r) Adresser tilgængelige inkl. nødvendige administrative inddelinger 

Slutresultat(er) Flytning til ophold dansk adresse registreret 

Evt. andre 

interessenter 
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13.3 Rettelse af fejl (ikke historiske) 

 
 

Navn Rettelse af fejl (ikke historiske) 

Hændelse(r) Behov for at rette fejl i ophold dansk adresse 

Beskrivelse Den registreringsansvarlige behandler fejl i ophold  dansk adresse. Den 

eksisterende adresserelation ophører og en ny oprettes. 

Aktiviteter  • Søgning på adresser inkl. datoer 

• Håndter adresser uden bolig/helårsbeboelse 

• Registrer ophold dansk adresse 

Startbetingelse(r) Adresser tilgængelige inkl. nødvendige administrative inddelinger 

Slutresultat(er) Fejl behandlet 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

13.4 Tilgang af historisk ophold dansk adresse 

Jf. listen med udeståender i Målarkitekturdokumentet. 

13.5 Ophør af ophold dansk adresse 
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Navn Ophør af ophold dansk adresse 

Hændelse(r) En lang række personhændelser, fx dødsfald eller udrejse 

Beskrivelse Den registreringsansvarlige (fx sogn ved dødsfald, CPR-kontoret ved om-

nummerering eller kommunen ved udrejse) registrerer ophør af ophold  

dansk adresse. 

Aktiviteter  • Slutdato sættes på ophold dansk adresse 

Startbetingelse(r) Ophold dansk adresse registreret 

Slutresultat(er) Ophold dansk adresse ophørt 

Evt. andre 

interessenter 
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14. Hovedproces: Registrering af virksom-
hedsadresseanvendelse 

14.1 Registrer adresseanvendelse ved start 

 
 

Navn Registrer adresseanvendelse ved start 

Hændelse(r) Virksomhedsstart 

Beskrivelse Virksomhedsstart skal registreres hos den dataansvarlige myndighed en-

ten på baggrund af anmeldelse fra virksomheden (ofte som selvbetjening) 

eller fra DST/SKAT direkte for visse typer af virksomheder. 

Aktiviteter  • Registrerer dansk adresse for virksomhed/produktionsenheder 

• Søgning blandt valide adresser 

• (Øvrige stamoplysninger for virksomheden er ikke relevante i dette pro-

gram) 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Virksomhedsadresseanvendelsen registreret 

Evt. andre 

interessenter 

SKAT som dataansvarlig for visse typer af virksomheder 

DST som dataansvarlig for visse offentlige myndigheder i CVR 

(Arbejdstilsynet (AT) er ikke dataansvarlig, men har serviceret virksomhe-

der ved besøg med opdatering af P-enheder) 
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14.2 Registrer adresseændring 

 
 

Navn Registrer adresseændring 

Hændelse(r) Virksomhed ændrer adresse 

Beskrivelse Ændring af adresse for Virksomhed eller Produktionsenhed skal registre-

res hos den dataansvarlige myndighed enten på baggrund af anmeldelse 

fra virksomheden (ofte som selvbetjening) eller fra DST/SKAT direkte for 

visse typer af virksomheder. 

Aktiviteter  • Opdater dansk adresse for virksomhed/produktionsenheder 

• Søgning blandt valide adresser 

• (Øvrige stamoplysninger for virksomheden er ikke relevante i dette pro-

gram) 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Ændret virksomhedsadresseanvendelse registreret 

Evt. andre 

interessenter 

 

SKAT som dataansvarlig for visse typer af virksomheder 

DST som dataansvarlig for visse offentlige myndigheder i CVR 

(Arbejdstilsynet (AT) er ikke dataansvarlig, men har serviceret virksomhe-

der ved besøg med opdatering af P-enheder) 
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14.3 Rettelse af fejl i adresseanvendelse 

 
 

Navn Rettelse af fejl i adresseanvendelse 

Hændelse(r) Fejl opdages i virksomheds adresse dvs. der er ikke sket en ændring ”i 

virkeligheden” 

Beskrivelse Korrektion af adresse for Virksomhed eller Produktionsenhed skal regi-

streres hos den dataansvarlige myndighed enten på baggrund af anmel-

delse fra virksomheden (ofte som selvbetjening) eller fra DST/SKAT direk-

te for visse typer af virksomheder. 

Aktiviteter  • Korrigér dansk adresse for virksomhed/produktionsenheder 

• Søgning blandt valide adresser 

• (Øvrige stamoplysninger for virksomheden er ikke relevante i dette pro-

gram) 

Startbetingelse(r) -- 

Slutresultat(er) Virksomhedsadresseanvendelse korrigeret 

Evt. andre 

interessenter 

 

SKAT som dataansvarlig for visse typer af virksomheder 

DST som dataansvarlig for visse offentlige myndigheder i CVR 

(Arbejdstilsynet (AT) er ikke dataansvarlig, men har serviceret virksomhe-

der ved besøg med opdatering af P-enheder) 

 



Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 - 55 af 57 -  MBBL-REF: 2012-3566 

 

15. Hovedproces: Distribution af adresserela-
tioner grunddata 

15.1 Udstille data på ophold dansk adresse 

 
 

Navn Udstille data på ophold dansk adresse 

Hændelse(r) Tid til udstilling 

Beskrivelse Den CPR-ansvarlige udstiller data på ophold  dansk adresse for CPRs kun-

der. 

Aktiviteter  • Udstille data 

Startbetingelse(r) Ophold dansk adresse registreret 

Slutresultat(er) Ophold dansk adresse udstillet 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

15.2 Udstille hændelser ophold dansk adresse 

 
 

Navn Udstille hændelser på ophold dansk adresse 

Hændelse(r) Hændelse på ophold dansk adresse 

Beskrivelse Den CPR-ansvarlige udstiller hændelser (fx dødsfald, flytning) på ophold 

dansk adresse for CPRs kunder. 
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Aktiviteter  • Udstille hændelser 

Startbetingelse(r) Ophold dansk adresse registreret 

Slutresultat(er) Hændelser på ophold dansk adresse udstillet 

Evt. andre 

interessenter 

 

 

15.3 Udstille data på virksomhedsadresseanvendelse 

 
 

Navn Udstille data på virksomhedsadresseanvendelse 

Hændelse(r) Tid til udstilling 

Beskrivelse Den CVR-ansvarlige udstiller data vedrørende virksomhedsadresseanven-

delse for CVRs kunder. 

Aktiviteter  • Udstille data 

Startbetingelse(r) virksomhedsadresseanvendelse registreret 

Slutresultat(er) virksomhedsadresseanvendelse udstillet 

Evt. andre 

interessenter 

 

Anvendere af CVR-data 

 

15.4 Udstille hændelser på virksomhedsadresseanvendelse 

 
 

Navn Udstille hændelser på virksomhedsadresseanvendelse 

Hændelse(r) Hændelse på virksomhedsadresseanvendelse 

Beskrivelse Den CVR-ansvarlige udstiller hændelser (fx flytning, ændring af hjemsted) 
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virksomhedsadresseanvendelse for CVRs kunder. 

Aktiviteter  • Udstille hændelser 

Startbetingelse(r) virksomhedsadresseanvendelse registreret 

Slutresultat(er) Hændelser på virksomhedsadresseanvendelse udstillet 

Evt. andre 

interessenter 

Anvendere af CVR services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


