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Forord 
Velkommen til implementeringshåndbogen for Danmarks AdresseRegister (herefter DAR).  

Implementeringshåndbogen er udarbejdet med henblik på at støtte kommunerne i forberedelsen til at 

implementere og tage DAR 1.0 i brug. DAR idriftsættes samlet for alle 98 kommuner den 7. maj 2018. 

Målgruppen for denne implementeringshåndbog er den enkelte kommunes projektejer og projektleder for 

implementeringen af DAR 1.0. Projektejerne og projektledere er forskellige kommunerne imellem. Derfor er 

implementeringshåndbogen skrevet med ønsket om at ramme bredt.  

Kommunerne er ansvarlige for implementering i egen kommune, og det er vigtigt, at den enkelte kommune 

forbereder sig grundigt frem mod den 7. maj 2018. 

For at hjælpe landets 98 kommuner igennem denne proces, har KOMBIT udformet indeværende 

implementeringshåndbog. Implementeringshåndbogen er kvalitetssikret af udvalgte kommuner. 

Implementeringshåndbogen opdateres løbende. Læser kan se versionsnummer på forsiden af 

implementeringshåndbogen. De ændringer, som er indarbejdet i den seneste version, er fremhævet med 

gule markeringer. 

Hvis projektejer og projektleder for DAR er i tvivl om noget i forhold til implementering af DAR eller 

indeværende implementeringshåndbog så kontakt gerne KOMBITs DAR-team på adressen: 

DARv10kommune@kombit.dk 

 

 

 

 
 
HENRIK GRØNBÆK KRISTENSEN 
Projektchef for DAR 

 

  

mailto:DARv10kommune@kombit.dk
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DEL 1: RAMMER OG 
KONCEPT 
’Del 1: Rammer og koncept’ skitserer de overordnede rammer, strategier og koncepter for kommunens 

implementering af DAR. For at skabe et hurtigt overblik over tidsperspektiver, rammer og koncepter for 

implementeringen, har vi visualiseret dette i nedenstående tidsplan.  

 

 

1 HVAD ER DAR 
Indtil for nylig var BBR - Bygnings- og Boligregistret - Danmarks officielle adresseregister. Det ændrede sig i 

2015, hvor adressedelen blev udskilt fra BBR og lagt over i et nyt selvstændigt register; DAR. 

1.1 Baggrund for DAR  

 

Udviklingen af DAR er et led i Grunddataprogrammets målsætning om, at alle data kun skal registreres ét 

sted og at adgangen til dem skal være sikker, enkel og effektiv. Det nye adresseregister skal fungere som 

autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser. 

Præcise adresser er fx vigtige i tilfælde af brand og ulykker, hvor det kan være livsvigtigt, at 

redningspersonalet kan finde frem. 
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DAR skal anvendes af samtlige danske kommuner, som ifølge lovgivningen har pligt til at registrere og 

ajourføre adressedata. 

Efter folketingsvalget 2015 blev ansvaret for DAR flyttet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 

til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). 

Ved etableringen af det nye adresseregister blev udbuddet vundet af KMD, som indtil 2018 har leveret 

forskellige versioner af Danmarks Adresseregister, inklusiv det kørende DAR 0.9. 

KOMBIT er, på baggrund af en aftale mellem SDFE og KL, ansvarlig for etablering, videreudvikling og drift af 

DAR. 

I sommeren 2015 blev der indgået kontrakt med leverandøren Netcompany, som i forbindelse med 

genudbuddet af DAR havde vundet opgaven at etablere det nye DAR 1.0. En central brik i 

Grunddataprogrammets adresseprogram. 

De kort- og langsigtede gevinster ved etableringen af DAR 1.0 fremgår af bilag 2 og bilag 3.  

DAR er udviklet af Netcompany, som ligeledes vil være ansvarlige for drift og support af løsningen. 

 

1.2 DAR påvirker kommunerne 

Med DAR 1.0 bliver nogle arbejdsgange ændret ligesom nye opgaver kommer til. Eksempelvis vil opgaver 

der typisk har været håndteret i Borgerservice (fx CPR vej) skulle håndteres på en ny måde af DAR 

medarbejderne.  

Herudover skal DAR 1.0 rumme flere data og data af højere kvalitet end hidtil, hvilket betyder nye 

arbejdsopgaver for DAR-medarbejderne. Se mere herom i afsnit 10.1. 

Det betyder blandt andet, at hver kommune skal have stor opmærksomhed på at få taget stilling til 

omstrukturering af opgaver og eventuel omorganisering.  

Samtidig rummer DAR mange nye funktioner som DAR-brugerne har efterspurgt længe. Funktionaliteter som 

kan give kommunerne mange gevinster, hvis kommunerne er opmærksomme på at høste dem.  

Kommune skal indstille sig på, at DAR 1.0 er et helt nyt system med en ny brugergrænseflade Det betyder, 

at kommunen er nødt til at prioritere uddannelse af kommunens DAR-brugere højt.   
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2 OM IMPLEMENTERINGSHÅNDBOGEN 
KOMBITs projektteam for DAR er ansvarlige for implementeringshåndbogen for DAR 1.0.  

2.1 Formål  

Formålet med implementeringshåndbogen er, at kommunerne får den fornødne information og viden til, at 

de selvstændigt kan implementere DAR 1.0.  

2.2 Målgruppe 

Målgruppen for implementeringshåndbogen er kommunens projektejer og projektleder for DAR.  

2.3 Læsevejledning 

Implementeringshåndbogen er fyldestgørende i den forstand, at det er kommunens samlede indgang til 

materiale af relevans for implementering af DAR 1.0. Implementeringshåndbogen kan læses fra ende til 

anden eller anvendes som opslagsværk.  

 

Implementeringshåndbogen består af 3 dele: 

 Del 1 – Rammer og Koncept: Her skitseres de overordnede rammer og koncepter for kommunens 

implementering 

 Del 2 – Faser og Opgaver: Her skitseres den operationelle del af kommunens implementering 

herunder faser og opgaver 

 Del 3 – Bilag: Her findes uddybende bilagsmateriale. 

 

Projektejere for DAR bør læse del 1 samt tilhørende bilag. 

Projektledere for DAR bør læse del 1, 2 og 3. 

Projektlederne for DAR kan med fordel anbefale DAR-medarbejderne at læse eksempelvis DEL 2 af 

implementeringshåndbogen. 

 

2.4 Versioner  

Version 1.0 af implementeringshåndbogen bliver offentliggjort til alle 98 kommuner primo marts 2018. 

Implementeringshåndbogen vil blive ajourført løbende. Den aktuelle version af implementeringshåndbogen 

vil altid være at finde på KOMBITs hjemmeside.  

Kommunens projektejer og projektleder for implementeringen af DAR 1.0 bliver informeret pr. mail, når en ny 

version af implementeringshåndbogen publiceres. De dele af implementeringshåndbogen, der redigeres fra 

gang til gang, markeres tydeligt med gule markeringer. 

 

https://www.kombit.dk/indhold/implementering-af-dar-10
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3 ANSVAR  
I dette afsnit beskrives ansvarsdelingen for henholdsvis kommunerne, Netcompany og KOMBIT. Formålet 

med afsnittet er at give kommunen information om, hvem der har ansvar for de forskellige opgaver igennem 

implementeringen.  

3.1 Kommunerne 

Kommunerne har ansvaret for at: 

 Afsætte ressourcer til implementeringen 

 Planlægge, udføre og samle op på egen implementering 

 Gennemføre de kommunerettede opgaver som publiceres i KLIK 

 Kontakte KOMBIT hvis der er problemer med at løse de kommunerettede opgaver 

 Registrere hvilke kommunerettede opgaver kommunen har løst. 

3.2 Netcompany 

Netcompany har ansvaret for at: 

 Sikre den tekniske idriftsættelse - herunder konvertering 

 Levere og koordinere uddannelse og uddannelsesmateriale 

 Udforme brugervejledning 

 Sikre teknisk support. 

3.3 KOMBIT  

KOMBIT har ansvaret for at: 

 Kvalitetssikre og godkende undervisningsmateriale 

 Udforme implementeringshåndbogen 

 Publicere de kommunerettede opgaver i KLIK 

 Følge op på de kommunerettede opgaver 

 Holde de kommunale projektejere og projektledere orienteret igennem implementeringen 

 Besvare kommunernes eventuelle spørgsmål angående de kommunerettede opgaver. 
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4 RAMMER OG KONCEPTER FOR 
IMPLEMENTERINGEN 
Implementering af DAR sker efter princippet ”hjælp til selvhjælp”. Kommunerne er selv ansvarlige for 

implementeringen herunder ansvarlige for at løse de opgaver, der stilles i forbindelse hermed.  

 

I praksis er der to typer opgaver til kommunen: 

 

KLIK opgaver 

Obligatoriske opgaver; som kommunerne skal gennemføre for at kunne ibrugtage DAR. Eksempelvis 

opgaver i forbindelse med: 

 Brugeruddannelse 

 Adgangsstyring. 

 

KOBMIT følger op på, om kommunerne har løst de obligatoriske opgaver. 

I bilag 5 ses en oversigt over alle obligatoriske opgaver 

 

Anbefalede opgaver  

Opgaver som KOMBIT anbefaler kommunen at lave for at sikre kvalitet i implementeringen af DAR. 

Eksempelvis opgaver i forbindelse med: 

 Gevinstrealisering 

 Risikohåndtering. 

 

KOBMIT følger ikke op på, om kommunerne har løst de anbefalede opgaver. 

 

I bilag 1 ses en oversigt over alle anbefalede opgaver. 

4.1 KOMBITs implementeringsmodel 

I dette afsnit præsenteres KOMBITs implementeringsmodel. Modellen beskriver DAR’s ”liv” i kommunen fra 

kommunens initiering/opstart af implementeringen til DAR er blevet en naturlig del af den daglige 

opgaveløsning.  

Kommunens implementering opdeles i fire faser som illustreret i figuren nedenfor. 
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INITIERING FORBEREDELSE IBRUGTAGNING FORANKRING 

Kommunen forankrer 
implementeringsprojektet 
og løsningen 
ledelsesmæssigt samt 
strategisk. 

Kommunen planlægger og 
udfører opgaver med 
henblik på at kunne  
idriftsætte løsningen og 
derefter ibrugtage og 
forankre løsningen. 

Kommunen ibrugtager 
løsningen og etablerer 
normal drift hurtigst muligt. 

 

Kommunen forankrer 
løsningen  i det daglige 
arbejde, og har fokus på at 
høste gevinsterne af 
systemet.  

 

Da ’Fase 1: Initiering’ (Opstart) kun dækker over, at kommunerne udpeger projektejer og projektleder for 

implementeringen af DAR er denne fase ikke beskrevet nærmere i indeværende implementeringshåndbog.  

Implementeringshåndbogen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der skal finde sted i kommunerne i fase 2, 3 

og 4.  Specielt i fase 2 skal kommunen løse obligatoriske opgaver, der er kritiske for kommunens 

implementering og ibrugtagning af DAR 1.0.  

4.2 Koncept for gevinstrealisering 

Kommunen er ansvarlig for at lave sin egen plan for gevinstrealisering. KOMBIT anbefaler, at kommunen 

arbejder videre med dette. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at 

kommunerne gennemfører.  

Nedenfor præsenteres de overordnede gevinster i et gevinsttræ. Gevinsttræet fremgår ligeledes i bilag 2.  

Kommunerne kan med fordel tage udgangspunkt i gevinsttræet i forbindelse med eget arbejde med 

gevinstrealisering. Konkrete eksempler til hver af de fire kortsigtede mål fremgår af bilag 3. Gevinsterne 

høstes efter idriftsættelsen, men frem mod idriftsættelsen vil det være relevant at kommunen får et fælles 

overblik over hvilke gevinster, der arbejdes henimod.  

Fase 1:

Initiering

Fase 2:

Forberedelse

Fase 3:

Ibrugtagning

Fase 4:

Forankring
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4.3 Koncept for forandringsledelse 

Kommunens indsats vedrørende forandringsledelse har til formål at sikre en positiv indstilling blandt 

brugerne af DAR, så systemet bruges effektivt fra dag ét.   

Det er kommunen selv, der planlægger samt driver forandringsledelsesaktiviteterne i egen kommune. 

Kommunernes indsat vil være forskellige afhængig af kommunens størrelse, organisering, 

forandringsparathed mv. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at 

kommunerne gennemfører - herunder forandringsledelse.  

4.4 Koncept for uddannelse 

Kommunens indsats vedrørende uddannelse har til formål at sikre, at kommunens brugere er i stand til at 

varetage relevante opgaver i DAR fra dag ét. 

Alle brugere kan tage et webinar1 i DAR. Webinaret består af seks lektioner, som kan tages samlet eller hver 

for sig, alt efter behov.  

                                                      
1 Webinar betegnes i dette tilfælde som et online kursus, der altid er tilgængeligt, når brugeren ønsker det. Brugerne vil ikke møde en 

underviser eller andre webinar-deltagere som i klassisk webinar forstand. Som en del af webinaret får brugerne en række opgaver som 
understøtter at brugeren kan anvende systemet. 
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Udover webinaret tilbydes 200 af Danmarks DAR-brugere én dags undervisning. Hver kommune får tilbud 

om undervisning af en til fire brugere. Flere kommuner har kun 1-2 DAR-brugere, hvorfor der næppe er tale 

om undervisning af superbrugere. Der vil nærmere være tale om undervisning af alle DAR-brugere. Undtaget 

er de store kommuner som ikke nødvendigvis får undervist alle brugere, og derfor skal beslutte hvordan de 

internt vil sikre undervisning af alle brugere.  

Der afsættes i alt 10 dage til undervisningen. De 10 dage ligger i april og maj måned, og er fordelt med tre 

dage i København, fire dage i Odense, to dage i Aarhus og en dag i Aalborg. For specifikke datoer se kapitel 

10 ”Forberedelse”. 

Indholdet af lektionerne i webinaret og undervisnings dagene er lavet på baggrund af input fra kommunale 

DAR-brugere. Undervisningen skulle derfor gerne afspejle kommunernes behov i hverdagen. For mere 

detaljeret beskrivelse af undervisningen, se implementeringshåndbogens del 2. 

 

4.5 Koncept for idriftsættelse 

Alle kommuner overgår til DAR 1.0 den 7. maj 2018. Det altoverskyggende mål med implementering af DAR 

1.0 er at sikre en idriftsættelse af DAR 1.0, som forstyrrer den daglige arbejdsgang i kommunerne mindst 

muligt. Dette er én af grundene til, at man har valgt at sætte DAR 1.0 i drift 7. maj 2018.  

DAR 0.9 lukker ned torsdag den 26. april kl. 18.00. DAR 1.0 vil blive åbnet mandag d. 7. maj kl. 06.00. Det 

betyder, at det i den mellemliggende periode, ikke vil være muligt at anvende DAR.  

I denne lukkeperiode vil det således heller ikke være muligt at oprette nye adresser i BBR – fx ved oprettelse 

af nye enheder og sammenlægning af lejligheder. Forsøger man i denne periode at oprette adresser i BBR, 

vil man få en fejlmeddelelse om, at denne handling ikke kan gennemføres.  

Kommunen har ingen opgaver i relation til idriftsættelsen. I praksis betyder det, at kommunen ikke skal stå til 

rådighed under idriftsættelsen. Kommunen skal derimod være klar den 7. maj om morgenen, til at tage DAR 

1.0 i brug.  

Datakonverteringen ved overgangen til DAR 1.0 sker automatisk, og kommunerne har ingen opgaver i 

relation hertil. 
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5 BISTAND DER UNDERSTØTTER 
KOMMUNERNES IMPLEMENTERING 
I dette afsnit beskrives de øvrige elementer og aktiviteter i DAR, der understøtter kommunernes 

implementering.  

5.1 KLIK-opgaver 

KLIK er Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering (der er indkøbt af KOMBIT som en 

erstatning for KIGO). Et it-understøttet opgave- og opfølgningsværktøj, der skal bruges til at strukturere og 

understøtte kommunernes implementering. Via værktøjet kan kommunen se, hvilke obligatoriske opgaver 

kommunen skal have løst før og efter idriftsættelsen af DAR 1.0. 

Hver enkelt opgave vil være beskrevet, så kommunerne har den nødvendige viden og forståelse til at løse 

opgaven. Når kommunen har løst en opgave, skal det registreres i KLIK. Derved kan KOMBIT følge op på, 

om alle kommuner får løst de nødvendige opgaver i tide. 

Alle KLIK-opgaverne er obligatoriske, hvilket betyder, at alle kommuner skal løse dem for at kunne ibrugtage 

DAR 1.0 ved idriftsættelsen den 7. maj.  

I bilag 4 præsenteres KLIK og forventninger til kommunens brug heraf.  

 

I bilag 5 ses et samlet overblik over KLIK-opgaverne. Der kan komme flere KLIK-opgaver til undervejs. De 

oplistede opgaver vil dog udgøre langt hovedparten af de KLIK-opgaver, kommunerne bliver stillet i løbet af 

implementeringen.  

Kommer der flere KLIK opgaver, informeres projektejer og projektleder rettidigt herom på mail. 

5.2 Netværksmøder 

KOMBIT har afholdt to DAR netværksmøder i henholdsvis Glostrup den 26. februar og i Horsens den 27. 

februar. Målgruppen for netværksmøderne var kommunens projektejer og projektleder for DAR. Formålet 

med netværksmøderne var, at kommunerne fik forholdt sig til omstruktureringen af kommunens DAR-

opgaver. Derudover gav netværksmøderne kommunerne et overblik over det forestående 

implementeringsforløb. 

Du kan finde materialer fra de to netværksmøder på KOMBITs hjemmeside.  

 

De kommuner, som ikke kunne deltage på netværksdagene blev tilbudt at deltage på et online 

netværksmøde af en times varighed den 5. marts.  

Du kan ligeledes finde materialer fra det online netværksmøde på KOMBITS hjemmeside. 

 

5.3 Information til kommunerne 

https://www.kombit.dk/indhold/implementering-af-dar-10
https://www.kombit.dk/indhold/implementering-af-dar-10
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Ud over, at projektejer og projektleder løbende orienteres om opgaver igennem KLIK, agter KOMBIT 

løbende at orientere med information omkring implementeringen. Der udsendes derfor regelmæssigt info-

mails direkte til kommunernes projektejere og projektledere. Info-mails vil løbende blive lagt op på KOMBITs 

hjemmeside og kan findes nederst på siden under ”Downloads”. 

Derudover udsendes generelle nyhedsbreve til de DAR interesserede, som har tilmeldt sig KOMBITs 

generelle nyheder vedr. BBR eller DAR. Kommunerne kan med fordel tilmelde sig nyhedsbrevet. Du kan 

tilmelde dig KOMBITs nyhedsbreve her  

Det er projektejers og projektleders ansvar, at bære informationerne videre ud til relevante kolleger/aktører i 

kommunen. Nogle informationer/opgaver vil imidlertid også vejlede omkring den videre formidling i 

organisationen. 

Vi opfordrer til, at hver enkelt kommunes DAR projektteam etablerer vejledende forretningsgange for 

informations- og vidensdeling igennem implementeringsprocessen. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de 

opgaver KOMBIT anbefaler, at kommunerne gennemfører – herunder kommunikation og information.  

 

6 RISICI VED IMPLEMENTERING 
I skemaet nedenfor gennemgås eksempler på risici i forbindelse med kommunernes implementering af DAR 

1.0.   

 

Kommunerne er forskellige. Eksempelvis vil størrelse, organisering, forandringsparthed mm kan have 

indflydelse på de risici, der gør sig gældende i den enkelte kommune. Hver kommune kender sine egne 

”ømme tæer”. Derfor er det op til den enkelte kommune at vurdere sandsynligheden for, at de nævne risici 

indtræffer i egen kommune, samt vurdere, hvordan de bedst håndteres.  

Med afsæt i nedstående eksempler, anbefaler KOMBIT endvidere, at hver kommune arbejder videre med sin 

egen risikoanalyse og risikohåndtering. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, 

at kommunerne gennemfører.  

 

Risiko Konsekvens Forslag til kommunernes håndtering 

I nogle kommuner er der kun lille 
ledelsesmæssig fokus på DAR 

Kommunen får ikke gennemtænkt 
og implementeret hvordan 
omstruktureringen af opgaver 
skal ske i praksis. Frustrerede 
medarbejdere, og ineffektive 
arbejdsgange kan være 
konsekvensen.  

Tæt involvering af relevante ledere  

https://www.kombit.dk/indhold/implementering-af-dar-10
https://www.kombit.dk/indhold/implementering-af-dar-10
http://www.kombit.dk/nyhedsbreve
http://www.kombit.dk/nyhedsbreve
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DEL 2: FASER OG 
OPGAVER 
’Del 2: Faser og opgaver’ skitserer den operationelle del af kommunens implementering af DAR. 

7 TIDSPLAN 
Tidsplanen har til formål, at give kommunerne et overblik over implementeringsforløbet. 

Kommunerne får ikke løst de 
kommunerettede opgaver. 

 

Brugerne kan ikke bruge 
systemet og dermed løse deres 
opgaver.  

 

Projektejer og projektleder følger KLIK opgaverne 
tæt, samt laver en plan for hvem der løser hvad 
hvornår.  
 
Projektleder kontakter KOMBIT rettidigt, hvis 
kommunen går i stå i en opgave. KOMBIT hjælper 
kommunen på vej, så kommunen selv kan komme 
videre med opgaven.  

I langt de fleste kommuner er der kun 
1-2 DAR medarbejdere.  
Problematikken er generel, men 
vigtig at tænke igennem. 

Sårbart hvis medarbejderen ikke 
kan deltage i undervisningen eller 
løse de ekstra opgaver der 
kommer ved DAR 1.0 

Kommunen benytter sig af erfagrupper med andre 
kommuner. Det giver ikke flere hænder til at løse 
opgaverne men kan være en støtte i tilfælde af tvivls 
spørgsmål osv. 

Kommunerne undervurderer at det er 
et helt nyt system DAR brugerne skal 
benytte, og afsætter ikke den 
nødvendige tid til oplæring mv.  

Brugerne er utrygge ved 
systemet, opnår ikke systemets 
fulde potentiale. 

Brugerne kan ikke udføre deres 
arbejdsopgaver i det forventede 
tempo og sagsmængden stiger.  

Datakvaliteten falder.  

, og arbejdstempoet falder 

Italesætte at der er tale om et nyt system samt 
prioritere uddannelse, webinarer mv.  
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8 OM DAR 
Afsnittet om DAR 1.0 er skrevet, for at give kommunerne et hurtigt overblik over den nye løsning relateret til 

kommunernes forretningsbehov. KOMBIT anbefaler, at kommunens afdelingsledere, og brugere af DAR, 

bruger afsnittet til at få en fælles forståelse af DAR og nye arbejdsgange. I bilag 1 ses en samlet oversigt 

over de opgaver, KOMBIT anbefaler at kommunerne gennemfører, heriblandt opgaven om at skabe fælles 

forståelse og nye arbejdsgange.  

8.1 Fordele og ulemper 

I indeværende afsnit præsenteres eksempler på fordele og ulemper ved de forandringer, som brugere vil 

opleve ved DAR. Fordelene hænger i flere tilfælde sammen med de kortsigtede gevinster i gevinsttræet for 

DAR som kan ses i bilag 3.  

De væsentligste fordele ved DAR oplistes i den følgende tabel. 

 Nuværende håndtering DAR 

Stort kort I det nuværende DAR er kortet relativt 

lille.  

I DAR 1.0 fylder kortet hele skærmen, 

og har mange nye funktioner, f.eks. 

mulighed for Street View (Google Maps 

og Mapillary) og mange lag er 

tilgængelige. 

Nem og intuitiv 

brugergrænseflade 

I det nuværende DAR er der ikke lagt 

så stor vægt på, at 

I DAR 1.0 er der lagt meget vægt på, at 

brugergrænsefladen er nem og intuitiv, 
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brugergrænsefladen er nem 

tilgængelig. 

og en lang række funktioner er med til 

at understøtte dette:  

Oprettelse af flere adresser 

samtidigt: Brugeren guides nemt 

igennem oprettelse af flere adresser 

samtidigt, enten langs tegnet linje eller 

via manuelt satte punkter. 

Omfordeling af husnumre: Brugeren 

får hjælp til omfordeling af husnumre, 

f.eks. hvis de skal placeres jævnt langs 

en linje. 

Oprettelse af ny navngiven vej: 

Brugeren guides nemt igennem 

oprettelse af en ny navngiven vej, 

enten via en vejnavnelinje eller via et 

vejnavneområde. 

Reservation af vejnavne: Brugeren 

guides nem igennem reservation af 

vejnavne, enten i hele kommunen eller 

i et tegnet område på kort. 

Visuel feedback på handlinger: 

Brugeren får præsenteret 

systemfeedback, som er nemmere at 

afkode: Grøn boks = gået godt og rød 

boks = gået skidt 

God søgefunktion  

”Step-igennem-

funktion” / 

Adresseoversigt 

Funktionen findes ikke i det 

eksisterende DAR. 

Hvis sagsbehandler har behov for at 

gøre noget ved en række adresser, så 

kan denne funktion anvendes, til at 

”steppe igennem” adresserne. 

Brugeren kan let se, hvilke adresser 

der er behandlet og hvilke der endnu 

ikke er. 

Oversigt over 

adresseanvendelse 

Funktionen findes ikke i det 

eksisterende DAR. 

Brugeren får mulighed for at trække 

data på adresseanvendelse (fra CPR, 

CVR, Ejerfortegnelse og BBR) direkte i 

DAR, ved at indtegne et polygon på 
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kort og få vist adresseanvendelsen for 

de adresser, som indgår i polygonen. 

Denne liste kan eksporteres til Excel. 

Oversigt over 

adgangspunkter, 

som ikke er 

tilknyttet adresse. 

Funktionen findes ikke i det 

eksisterende DAR. 

Brugeren får mulighed for at få vist en 

liste over adgangspunkter i kommunen, 

som f.eks. ikke har tilknyttede 

adresser, som har en bestemt 

nøjagtighedsklasse eller som har en 

bestemt teknisk standard. 

Dette bruges hovedsageligt til 

kvalitetssikring og oprydning. 

Notifikationer Funktionen findes ikke i det 

eksisterende DAR. 

I DAR 1.0 får brugeren vist 

notifikationer og adviser direkte i 

brugergrænsefladen.  

Hændelser Funktionen findes ikke i det 

eksisterende DAR. 

I DAR 1.0 er der adgang til en oversigt 

over hændelser fra andre systemer, 

som har påvirket DAR-data. 

Rapporter Funktionen findes ikke i det 

eksisterende DAR. 

I DAR 1.0 bliver det muligt at danne en 

række standardrapporter og egen 

definerede rapporter direkte i 

brugergrænsefladen. 

Hjælp Funktionen findes ikke i det 

eksisterende DAR. 

I DAR 1.0 bliver hjælp gjort let 

tilgængeligt direkte i 

brugergrænsefladen:  

Webinarer bliver integreret i 

brugergrænsefladen, hvor en række 

lektioner (med vejledning og øvelser) 

vil være tilgængelige. 

Brugervejledningen gøres tilgængelig 

direkte i brugergrænsefladen. 

Min Support, hvor bl.a. supportsager 

og ændringsforslag kan indrapporteres 

direkte i brugergrænsefladen. 

 

Ulemper 

De væsentligste ulempe ved DAR oplistes i den følgende tabel. 
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 Nuværende håndtering DAR 

Alt er nyt Brugerne kender det nuværende DAR 

og dets funktioner. 

I DAR 1.0 vil alt i princippet være nyt: 

Der kommer en lang række nye 

funktioner, ligesom 

brugergrænsefladen vil være ny.  

Der er altså ikke så meget hjælp at 

hente i genkendelighed fra det 

eksisterende DAR.  

Der skal hver kommune prioritere, at 

brugerne får uddannelse i DAR 1.0. 

 

 

9 FASER I IMPLEMENTERINGEN 
I det følgende afsnit beskriver KOMBIT de opgaver, opmærksomhedspunkter mv. der er i fase 2, 3 og 4 i 

implementeringsmodellen. Fase 1 gennemgås, da den kun indeholder det tiltag, at kommunerne udpeger en 

projektejer og en projektleder.  

 

KOMBITs implementeringsmodel 

 
 
 

I bilag 5 kan du se en samlet oversigt over, hvilke KLIK opgaver der er i fase 2, 3 og 4, samt hvornår 

opgaverne skal løses i forhold til hinanden. Udover at kommunen skal løse KLIK opgaverne, skal kommunen 

være opmærksom på, at registrere i KLIK, når opgaverne er udført.  

Er opgaverne ikke registreret som udført, fremstår kommunens samlede implementering som ”rød”. Rød 

signalerer, at kommunen ikke er klar til implementering.  For at sikre at alle kommuner er klar til ’go live’ 7. 

maj følger KOMBIT op i forhold til de kommuner, hvor implementering er i rød. 

10 FORBEREDELSE 
 

Fase 1:

Initiering

Fase 2:

Forberedelse

Fase 3:

Ibrugtagning

Fase 4:

Forankring
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Fase 2: Forberedelse. DAR skal snart tages i brug. For at DAR kan tages i brug, er der en række opgaver, 

som kommunerne skal udføre. Derudover er der nogle punkter, som er værd at være opmærksom på. 

 

10.1 Arbejdsopgaver og organisering 

CPR-vej lukker og nogle opgaver vil blive flyttet til DAR 1.0 og andre vil helt forsvinde. Alle de kommunale 

distrikter som tidligere har været en del af CPR-vej skal håndteres via DAGI eller kommunens egen GIS 

løsning.  

Nedenstående oversigt giver et indblik i hvilke opgaver der udgår eller flytter samt hvilke opgaver der kommer 

til i DAR 1.0. 

Hver kommune skal overveje hvordan de vil strukturere opgaverne fremadrettet, hvad det evt. betyder for 

deres organisering af medarbejere mv. Der er KLIK opgave der retter sig mod, at hver kommune får overvejet 

hvad der er den rigtige håndtering for dem.   

 

 

 

Hvad udgår fra CPR 

vejregister? 

 

Hvad flytter til DAR 1.0 fra CPR-

vejregister? 

 

Hvad kommer til i DAR 1.0? 

 

Fase 1:

Initiering

Fase 2:

Forberedelse

Fase 3:

Ibrugtagning

Fase 4:

Forankring
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 Husnummer intervaller  Vejkoder 

   

 Vejnavne 

   

 Supplerende bynavn 

 

 Reservér vejnavn  

 Navngiven vej 

 Adresseopgave 

 Supplerende bynavn 

 Vejpunkter 

 Husnummer reservation   

o (veje der krydser 

kommunegrænse) 
 

 

 

 

10.2 Adgangsstyring 

DAR brugerne skal logge ind i DAR 1.0 via et nyt centralt adgangsstyringsystem. På sigt kommer det centrale 

adgangstyringssystem til at dække mange af kommunernes it-systemer.  

Helt overordnet betyder det, at projektlederen for DAR skal have lavet en oversigt over DAR-brugerne samt 

hvilke rettigheder hver DAR-bruger skal have. Kommunens Støttesystem projektleder (STS projektleder) får 

oversigten og sikrer, at brugerne bliver oprettet i det nye centrale adgangstyringsystem. Herefter tjekker hver 

DAR-bruger, at de kan logge ind i DAR.  

Det er vigtigt at bemærke, at DAR brugerne først kan tage uddannelses webinarerne (se afsnit 10.3), når de 

har  har tjekket, at de kan logge ind i DAR. 

Kommunernes opgaver i relation til adgangsstyring er detaljeret beskrevet i KLIK opgaverne inkl. hverm der er 

kommunens STS projektleder. 

Tip: Hvis du synes KLIK opgaverne til adgangsstyring er svære eller hvis du har spørgsmål til opgaverne 

tilbyder vi dig og andre relevante personer i din kommune at deltage i følgende online netværksmøder. 

 

 Fredag den 9. marts kl. 11.00 – 11.30 

 Fredag den 16. marts kl. 12.00 – 12.30 

 

Møderne foregår via Skype og  omhandler de 3 KLIK opgaver ang. adgangsstyring. Du kan vælge at deltage i 

et eller begge online netværksmøder.  

Hvis du er interesseret i at deltage skriver du blot en mail til DARv10kommune@kombit.dk så sender vi dig en 

mødeinvitation til den eller de dage du ønsker at deltage.  

 

 

mailto:DARv10kommune@kombit.dk
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10.3 Uddannelse 

Det er afgørende at kommunerne finder de rette profiler til personer til uddannelsen. Hver kommune får tildelt 1-4 

undervisningspladser. Antal brugere pr. kommune fremgår af bilag 6.  Antal brugere pr. kommune er fordelt på 

baggrund af antal indbyggere pr. 01.01.2018. Valg af bruger(e) er lanceret som KLIK opgave. 

Når bruger(ne) er valgt skal de tilmelde sig en dato for  

undervisning. Har kommunen ikke brug for alle de tildelte  

pladser skal dette straks meddeles KOMBIT  

(DARv10kommune@kombit.dk) så pladsen kan blive givet  

videre til en anden kommune. Eksempelvis til de store  

kommuner, som ikke får alle deres DAR brugere med til  

undervisning.  

I kalenderudsnittet til højre ses de 10 dage, hvor der afholdes  

undervisning. Tilmelding til undervisning er ligeledes lanceret  

som en opgave i KLIK. 

For alle kommuner gælder følgende: Hvis muligt anbefaler  

KOMBIT, at kommunerne vælger en bruger-suppleant,  

hvis den tilmeldte bruger forhindres i at deltage på  

undervisningsdagen.  

Når holdene først er booket, er det desværre ikke muligt at  

tilbyde fraværende brugere undervisning en anden dag. 

 

For de store kommuner, som ikke får alle DAR medarbejdere  

med på kursus gælder følgende: De udvalgte brugere  

skal dels være godt inde i fagområdet, men samtidig have lyst  

til at undervise og kommunikere til kommunens almindelige  

brugere – både primære- og sekundære brugere. Brugerne  

kan potentielt få en række kritiske spørgsmål, ligesom de skal hjælpe brugerne med at løse uklarheder. Det er 

derfor afgørende, at der er tale om profiler, som har evne, energi og lyst til at varetage opgaven.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:DARv10kommune@kombit.dk
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I forhold til uddannelse stiller Netcompany følgende tilgængeligt for kommunerne: 

 

DAR Brugervejledning Guides2 Webinar 1 dags undervisning 

Brugere Alle DAR-brugere Alle DAR-brugere Alle DAR-brugere  Udvalgte DAR-brugere 

Indhold 

Indeholder beskrivelse 
af de forskellige dele af 
systemet og 
anvendelsen heraf.  

Indeholder detaljeret 
beskrivelse af 
arbejdsgange som er 
komplekse  

 

1. Veje på tværs af 
kommunegrænse 

2. Husnummer 
reservations 
interval 

3. Sammenlægning 
og opsplitning af 
vej 

4. Flere 
fremdateringer 
på samme objekt 

5. Adresseopgave: 
Eksempelliste af 
steder det vil give 
mening at bruge 
en 
adresseopgave 

 

Lektioner: 

1. Navigation og overblik 
2. Opret Husnummer, 

Adresse og 
Adgangspunkt del 1 

3. Husnummer, Adresse og 
Adgangspunkt del 2 

4. Veje 
5. Adresseopgave del 1 
6. Adresseopgave del 2 

 
(For mere detaljeret 
beskrivelse af hvert webinar 
se bilag 7) 

Lektioner:  

1. Velkomst og Agenda 
2. Navigation og 

overblik 
3. Søgning 
4. Husnummer, 

Adresse og 
Adgangspunkt 

5. Veje  
6. Adresseopgave del 1 
7. Adresseopgave del 2 
8. Hændelser & 

Supplerende 
Bynavne 
 

Diverse 

 Brugervejledningen 
tilgås fra 
brugermenuen i 
DAR. 

 Guides tilgås fra 
brugermenuen i 
DAR 

Brugerne skal gennemføre 
webinaret inden de kommer 
til undervisning.  

Det er vigtigt at bemærke, at 
DAR brugerne først kan tilgå 
webinarerne, når de har 
tjekket, at de kan logge ind i 
DAR. Se afsnit 10.2 i 
Implementeringshåndbogen.  

 

 Hver lektion i webinaret 
består af en lektions-
vejledning, en trænings-
video og en hands-on 
øvelse.  

 Webinaret kan både 
bruges før og efter ’go 
live’ den 7. maj.  

 Øvelserne forgår i et 
lukket træningssystem. 

 De data der bruges ligner 
kommunens rigtige data. 

 I perioden før ’go live’ den 
7. maj kan webinaret 
tilgås via et link. 

 Ved undervisningen 
stiller Netcompany 
computere til 
rådighed. 

 Der er tale om 
hands-on 
undervisning.  

 Hver lektion består af 
et kort oplæg, inden 
deltagerne skal løse 
en opgave. Efter 
opgaveløsning vil der 
være en kort 
opsamling. Derefter 
følger et nyt oplæg 
etc.  

 Øvelserne forgår i et 
lukket 
træningssystem. 

 De data der bruges 
ligner kommunens 
rigtige data. 

                                                      
2 Obs. at indhold i guides, webinarer og undervisning kan ændre sig en smule.  
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 Webinaret forventes klar 
primo april. Link sendes til 
DAR projektleder og de 
brugere, der tilmelder sig 
undervisning hos 
Netcompany.   

 Fra og med 7. maj kan 
webinaret tilgås direkte 
fra DAR. 

 

 

10.4 KLIK opgaver i forberedelsesfasen 
 

 Skab overblik over DAR brugere og deres rettigheder 

 Tjek at STS projektleder har løst sine opgaver 

 Tilmeld brugere til undervisning 

 Tag stilling til undervisningforløb 

 Beslut organisering af DAR opgaver 

 Test at log ind i DAR virker 

 Dar brugere har taget webinarer 

  

 

 

11 IBRUGTAGNING 
 

 

 

Fase 3: ibrugtagning. DAR tages i brug af primær- og sekundærbrugere. I den forbindelse er der en række 

opgaver, som kommunerne skal udføre. Derudover er der nogle punkter, som er værd at være opmærksom 

på. 

 

11.1 Log på DAR 1.0 

Fase 1:

Initiering

Fase 2:

Forberedelse

Fase 3:

Ibrugtagning

Fase 4:

Forankring

https://share-it.kombit.dk/P095/Produktleverance/KLIK/K%20xxx%20Skab%20overblik%20over%20DAR%20brugere%20og%20deres%20rettigheder.docx
https://share-it.kombit.dk/P095/Produktleverance/KLIK/K%20xxx%20Tjek%20at%20STS%20PL%20har%20løst%20sine%20opgaver.docx
https://share-it.kombit.dk/P095/Produktleverance/KLIK/K%20xxx%20Tilmeld%20brugere%20til%20undervisning.docx
https://share-it.kombit.dk/P095/Produktleverance/KLIK/K%20xxx%20Tag%20stilling%20til%20undervisningsforløb.docx
https://share-it.kombit.dk/P095/Produktleverance/KLIK/K%20xxx%20Beslut%20organisering%20af%20DAR%20opgaver.docx
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Jf. afsnit 10.2 skal kommunens STS projektleder have oprettet DAR brugerne i det centrale 

adgangsstyringsystem. Når det er sket skal DAR brugerne fra den 7. maj skal logge ind i DAR på følgende 

måde: 

 

1. Brug denne URL: https://danmarksadresseregister.dk  

2. Log på ”Kommunalt login” 

3. Vælg kommune 

4. Login på normal vis 

 

11.2 Support 

Fra og med 7. maj ser supporten til kommunens brugere ud som følger: 

DAR Beskrivelse Håndtering 

Loginfejl 
Brugerne taster brugernavn, og/eller 
password men nægtes adgang til 
systemet. 

1. Tjek om det er det rigtige brugernavn 
og password du har skrevet.  

2. Kontakt DAR administrator 
3. Kontakt kommunens IT afdeling. 
4. Kontakt Netcompany. 

Fejl 40 
Brugerne gør ikke som der står i 
Brugervejledningen. 

1. Eftertjek om du gør det der står i 
brugervejledningen. 

2. Kontakt en kollega.  
3. Kontakt Netcompany. 

Systemfejl 
Systemet gør ikke som der står i 
Brugervejledningen. 

1. Kontakt en kollega.  
2. Kontakt Netcompany. 

Faglige spørgsmål 
Systemet gør som der står i 
Brugervejledningen. Brugeren har et 
spørgsmål af faglig karakter. 

1. Kontakt en kollega 
2. Kontakt Netcompany ang. spørgsmål 

til brug af systemet.  
3. Kontakt SDFE i tilfælde af spørgsmål 

om lovfortolkning.  

 

Netcompany Service Desk 

Mail: Kombit.DAR@netcompany.com  

Tlf: 3334 8925  

Web: ”Min support” i DAR løsningen.  
 

SDFE 

 

E-mail: adresser@sdfe.dk 

 

 

Det anbefales, at kommunerne kommunikerer til brugerne, hvilken support der er tilgængelig, så brugerne 

har overblikket og selv kan tage aktion på eventuelle problemer.   

https://danmarksadresseregister.dk/
mailto:Kombit.DAR@netcompany.com
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Desuden anbefales kommunerne at fortsætte med de små netværks/erfagrupper som flere kommuner 

allerede er en del af i forbindelse DAR? Erfagrupperne vil kunne hjælpe hinanden med faglige afklaringer. 

Kommuner der ikke er en del af en netværksgruppe anbefales at blive dette.  

I bilag 1 ses en samlet oversigt over de opgaver KOMBIT anbefaler, at kommunerne gennemfører 

ovenstående opgaver i relation til support. 

11.3 Hvis DAR ikke virker som forventet i min kommune  

KOMBIT har meldt til projektejeren og projektlederen for DAR, at idriftsættelsen af DAR er sket succesfuldt. 

DAR virker således i andre kommuner, men det fungerer ikke som forventet i min kommune.  

Hvad gør jeg? 

1. Tjek at KLIK opgaverne i forberedelsesfasen er gennemført korrekt 

2. Tjek at KLIK opgaverne i ibrugtagningsfasen er udført korrekt 

3. Tjek at brugeren har de rigtige rettigheder. 

4. Kontakt din it-afdeling med henblik på at få afdækket, om problemet relaterer sig til kommunens 

indstillinger i Citrix eller tilsvarende løsning. Hvis videoerne i webinaret ikke kan afspilles kontakt 

ligeledes din it-afdeling. 

5. Kontakt Netcompany 

 

Netcompany Service Desk 

Mail: Kombit.DAR@netcompany.com  

Tlf: 3334 8925  

Web: Min support i DAR løsningen.  

 

11.4 KLIK opgaver i ibrugtagningsfasen 
 

Ingen I skrivende stund. 

 
 
 

  

mailto:Kombit.DAR@netcompany.com
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12 FORANKRING  
 

 

Fase 4: forankring. DAR er i brug og hverdagen melder sig. I den forbindelse er der en række punkter, som 

er værd at være opmærksom på.  

12.1 Support 

Supporten, der er tilgængelig i forankringsfasen, er den samme som den brugerne kender fra 

ibrugtagningsfasen. Se kapitlet: Ibrugtagning. 

12.2 KLIK opgaver i forankringsfasen 

Ingen kendt, på det tidspunkt implementeringshåndbogen er skrevet. 

13 AFSLUTNING 
Hvis projektejer og projektleder for DAR er i tvivl om noget i forhold til implementering af DAR eller 

indeværende implementeringshåndbog så kontakt gerne KOMBITs DAR team på adressen: 

DARv10kommune@kombit.dk 

  

Fase 1:

Initiering

Fase 2:

Forberedelse

Fase 3:

Ibrugtagning

Fase 4:

Forankring

mailto:DARv10kommune@kombit.dk


29 
 

DEL 3: BILAG 
 

’Del 3: Bilag’ indeholder de bilag der henvises til i Implementeringhåndbogens del 1 og 2. 

 

13.1 Liste over bilag 
 

Bilag 1:  Liste over anbefalede opgaver 

Bilag 2: Gevinsttræ 

Bilag 3: Eksempler på kortsigtede gevinster 

Bilag 4: Præsentation af KLIK 

Bilag 5: Oversigt over KLIK opgaver 

Bilag 6: Antal brugere pr. kommune som kan få undervisning 

Bilag 7: Indhold i Webinar-lektioner 

Bilag 8: Liste over forkortelser  
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1 OVERSIGT OVER ANBEFALEDE OPGAVER 
 

 

 

 

 

 

Gevinstrealisering

Forandringsledelse

Kommunikation og information

Risici

Support muligheder
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2 GEVINSTTRÆ 
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3 EKSEMPLER PÅ KORTSIGTEDE GEVINSTER  
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4 PRÆSENTATION AF KLIK 
KLIK er Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering – og KOMBITs løsning til at følge op på 

kommunernes fremfærd i implementeringsopgaverne. 

Løsningen fungerer således som en afløser for KIGO, som KOMBIT tidligere har anvendt til implementering 

af monopolbrudsløsninger – og som KOMBIT løbende indstiller brugen af igennem 2018. 

KLIK bliver derfor også et helt centralt værktøj igennem implementeringen af DAR, hvor de kommunale 

projektledere (og evt. projektejere) modtager obligatoriske opgaver, som understøtter en smidig 

implementering af DAR i kommunen, både fagligt, organisatorisk og teknisk. 

Det er i første omgang udelukkende den kommunale projektleder for implementeringen af DAR, der 

oprettes som bruger i løsningen. Projektlederen kan derefter selv oprette de øvrige brugere i kommunen, 

som spiller en aktiv rolle i opgaveløsning / -monitorering. 

 

4.1 KOMBIT følger op 

KOMBIT holder sig løbende orienteret om, hvorvidt jeres  

kommune kommer i gang med at løse opgaverne, og får  

dem løst til tiden. Det er derfor vigtigt, at den kommunale  

projektleder (eller en anden KLIK-bruger) sørger for at  

markere fremgangen i opgaveløsningen. 

Hvis ikke kommunen har markeret, at de har påbegyndt  

eller fuldført en opgave tæt på opgavens deadline,  

begynder KOMBIT aktivt at følge op på kommunens  

fremdrift. 

På denne måde kan KOMBIT og kommunerne altså  

holde sig orienteret om, hvorvidt de er på rette spor 

igennem implementeringen, og sikre, at de nødvendige 

forudsætninger for en god og smidig ibrugtagning af  

DAR 1.0. 

 

4.2 Læs mere om KLIK 

Hvis du vil vide mere om KLIK, har vi lavet et site på KOMBIT.dk hvor du kan hente brugervejledningen til 

KLIK og læse lidt mere om løsningen.  

Læs mere på www.KOMBIT.dk/KLIK  

http://www.kombit.dk/KLIK
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5 OVERSIGT OVER KLIK-OPGAVER 
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6 ANTAL BRUGERE PR. KOMMUNE SOM KAN 
FÅ UNDERVISNING 
 

Antal brugere pr. kommune er fordelt på baggrund af antal indbyggere pr. 01.01.2018. 
 

Læsø Kommune 1 bruger 
Fanø Kommune 

Samsø Kommune 

Ærø Kommune 

Langeland Kommune 

Dragør Kommune 

Vallensbæk Kommune 

Lemvig Kommune 2 brugere 
Morsø Kommune 

Struer Kommune 

Solrød Kommune 

Odder Kommune 

Stevns Kommune 

Glostrup Kommune 

Ishøj Kommune 

Kerteminde Kommune 

Allerød Kommune 

Hørsholm Kommune 

Billund Kommune 

Lejre Kommune 

Albertslund Kommune 

Herlev Kommune 

Rebild Kommune 

Nordfyns Kommune 

Sorø Kommune 

Halsnæs Kommune 

Nyborg Kommune 

Odsherred Kommune 

Ringsted Kommune 

Brøndby Kommune 

Faxe Kommune 

Brønderslev Kommune 

Vesthimmerlands Kommune 

Tønder Kommune 

Middelfart Kommune 

Norddjurs Kommune 

Rødovre Kommune 

Jammerbugt Kommune 

Bornholms Kommune 

Fredensborg Kommune 
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Furesø Kommune 

Ikast-Brande Kommune 

Gribskov Kommune 

Assens Kommune 

Syddjurs Kommune 

Mariagerfjord Kommune 

Lolland Kommune 

Vejen Kommune 

Tårnby Kommune 

Egedal Kommune 

Thisted Kommune 

Frederikssund Kommune 

Vordingborg Kommune 

Hedensted Kommune 

Skive Kommune 

Favrskov Kommune 

Ballerup Kommune 

Kalundborg Kommune 

Greve Kommune 

Hillerød Kommune 

Høje-Taastrup Kommune 

Varde Kommune 

Fredericia Kommune 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

Hvidovre Kommune 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Haderslev Kommune 

Rudersdal Kommune 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Holstebro Kommune 

Svendborg Kommune 

Aabenraa Kommune 

Køge Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Skanderborg Kommune 

Guldborgsund Kommune 

Helsingør Kommune 

Hjørring Kommune 

Gladsaxe Kommune 

Holbæk Kommune 

Sønderborg Kommune 

Gentofte Kommune 

Slagelse Kommune 

Næstved Kommune 

Roskilde Kommune 

Herning Kommune 

Horsens Kommune 

Silkeborg Kommune 
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Kolding Kommune 

Viborg Kommune 

Randers Kommune 

Frederiksberg Kommune 3 brugere 
Vejle Kommune 

Esbjerg Kommune 

Odense Kommune 4 brugere 
Aalborg Kommune 

Aarhus Kommune 

Københavns Kommune 
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7 INDHOLD I WEBINAR-LEKTIONER 
Obs. at indhold er vejledende. Der kan komme justeringer undervejs.  

 

1. Navigation og overblik 

a. Overblik over systemet 

b. Zoom 

c. Kort og lag 

d. Bevægelse af kort 

e. Søgning (adresse) 

f. Handlingsbokse 

2. Opret Husnummer, Adresse og Adgangspunkt del 1 

a. Opret adresse (en familiehus), både menu og højre-klik 

b. Skift vej 

c. Flyt adgangspunkt og vejpunkt 

3. Husnummer, Adresse og Adgangspunkt del 2 

a. Opret etage ejendom (tilføjelse af flere adresser til husnummeret) 

b. Baseret på mønster 

c. Fremdatering og historik 

4. Veje 

a. Navngiven Vej 

b. Reserveret Vejnavn 

5. Adresseopgave del 1 

a. Opret 

b. Overblik 

c. Beskrivelse 

d. Kommunikation 

6. Adresseopgave del 2 

a. Arbejde i opgaven, kladde 

b. Start / slut 
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c. Tilføj / fjern 

d. Før/efter udtræk 

e. ESDH udtræk 
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8 LISTE OVER FORKORTELSER 
 

Nedenfor finder du en alfabetisk sorteret liste over forkortelser fra fagområdet, som (for de flestes 

vedkommende) er anvendt i nærværende implementeringshåndbog. 

 

AWS: Adresse Web Server 

BBR: Bygnings- og Boligregisteret 

CPR: Det Centrale PersonRegister 

CVR: Det Centrale VirksomhedsRegister 

DAGI: Danmarks Administrative Geografiske Inddeling 

DAR: Danmarks AdresseRegister 

DAR 0.9: Danmarks AdresseRegister version 0.9 

DAR 1.0: Danmarks AdresseRegister version 1.0 

GIS: Geografisk InformationsSystem 

KL: Kommunernes Landsforening 

KLIK: Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering 

MBBL: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

OIS: Den Offentlige InformationsServer 

SDFE: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (registerejer for DAR) 

STS: Støttesystem 

STS Adgangsstyring: Støttesystemet Adgangsstyring 

STS projektleder: Projektleder for Støttesystemerne 

URL: Uniform Ressource Locator (webadresse) 

WMS: Web Map Service 

 


