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Orientering om Afstemningsområder
SDFE vil gerne orientere om processen vedrørende dannelse af nye afstemningsområder, som skal
afløse valgdistrikterne i CPRs Vejregister i 2018. Der har været flere kvalitetssikrings- og
datavaskaktiviteter vedrørende afstemningsområder i 2013/14 og i 2016. Processen frem imod
overgangen til DAGI-afstemningsområder som den autoritative kilde er følgende:
Aug. 2016

Til brug for datavask dannede SDFE nye afstemningsområder som geografiske data
pba. adresser i DAR og valgdistrikter i CPRs Vejregister. Disse dannede grundlag for
nogle datavaskaktiviteter, hvor kommunerne var inddraget.
Marts 2017 CPR-kontoret foretog konsekvensrettelser i CPRs Vejregister pba. datavaskaktiviteterne
i 2016. Dette vedrørte ca. 1400 adresser. Kommunerne er orienteret om dette.
April 2017
Test af indberetning til SDFE’s løsning for import af afstemningsområder (udvalgte
kommuner).
Efterår 2017 Evt. yderligere test af indberetningsløsning.
Nov. 2017
Kommunalvalg finder sted med valgdistrikter i CPRs Vejregister som autoritativ kilde
(ligesom hidtil).
Jan. 2018
SDFE danner de nye autoritative afstemningsområder som geografiske data pba.
adresser i DAR og valgdistrikter i CPRs Vejregister. Det vil være et 100% identisk
geografisk tema, så der ikke opleves nogen ændringer i CPRs Vejregister, når det
dannes fra den nye kilde DAR/DAGI.
Implementering af SDFE’s indberetningsløsning. Tilgængelig som webapplikation,
hvorfra kommunerne kan downloade og uploade geografiske afstemningsområder.
Feb. 2018
Implementeringen af DAR 1.0 påbegyndes. Der vil være paralleldrift af DAR, DAGI og
CPRs Vejregister i ca. 3 måneder, hvor det tilstræbes at der opdateres så lidt som
muligt i denne periode for at undgå dobbeltarbejde.
Juni 2018
Estimeret tidspunkt for overgang til den nye integration af DAR, DAGI og CPRs
Vejregister, således at sidstnævnte lukkes for manuel opdatering.
Med hensyn til de første versioner af afstemningsområder, som blev udsendt 1.11.2013 og 3.4.2014,
så var det oprindeligt SDFE’s plan at lade anden version af dette geografiske tema (inklusive
kommunernes editeringer) være udgangspunktet for det fremtidige grunddatatema i DAGI. Dette har
SDFE imidlertid besluttet ikke at gøre. Årsagen til dette skal bl.a. ses i, at der er gået mere end 3 år
siden, hvor Grunddataprogrammet og Adresseprogrammet er blevet udskudt i flere omgange. Dertil
kommer, at kun knap halvdelen af kommunerne havde indsendt editerede afstemningsområder i 2014,
og det var uklart om de pågældende kommuner også havde foretaget konsekvensrettelser i CPRs
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Vejregister. SDFE imødeså derfor en stor opgave, som de kommunale folkeregisterkontorer ville skulle
løse, hvis de nye geografiske afstemningsområder i DAGI skulle føres ud i CPR Vej’s
husnummerintervaller. For CPR-kontoret har det været et krav, at der var konsistens imellem DAGItemaerne og CPR Vej’s distrikter, så overgangen til et nyt CPR Vej i 2018 bliver umærkelig for
anvenderne og borgerne. Den ekstra opgave med manuel opdatering af CPR Vej vil SDFE gerne
spare kommunernes folkeregisterkontorer for.
Vi forstår godt, at nogle kommuner kan føle sig ”snydt” pga. det arbejde, de udførte for 3 år siden, og vi
skal beklage ændringerne i de oprindelige planer. Når det er sagt, så er skaden formentlig ikke så
stor, for når den nye webapplikation er klar, vil kommunerne selv i et GIS-værktøj kunne ændre
SDFE’s autogenererede afstemningsområder til den udgave, de selv har færdiggjort, og uploade dem
til DAGI-registret, hvorefter de øjeblikkeligt vil slå igennem i CPR Vej.

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Morten Winkler, SDFE på mwink@sdfe.dk eller på telefon 72545208,

Med venlig hilsen,
DAGI-projektet
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