Information til kommunerne om idriftsættelse af
DAGI på Datafordeleren

DAGI på Datafordeleren
Fra den 9. marts 2018 er det muligt at hente data fra registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) på Datafordeleren. Åbningen for DAGI på
Datafordeleren er et stort skridt i implementeringen af Adresseprogrammet, som er
en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram, som har til formål at sikre korrekte, entydige og lettilgængelige Grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.
DAGI-registret indeholder de officielle administrative inddelinger i Danmark, som
bl.a. omfatter sogne, kommuner, regioner, retskredse, politikredse, opstillingskredse og postnumre. På Datafordeleren er DAGI-registret desuden blevet udvidet
med en række nye inddelinger som eksempelvis afstemningsområder og supplerende bynavne. På datafordeler.dk findes en beskrivelse af forskelle mellem distributionen af DAGI-data på henholdsvis Kortforsyningen og Datafordeleren.
Datafordeler.dk er nu den officielle distributionsplatform for registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI). Den hidtidige distribution af DAGI-data
via kortforsyningen.dk bliver opretholdt frem til den 1. september 2018 for at sikre
brugerne mulighed for at tilpasse deres systemer. Herefter vil distributionen af
DAGI-data kun ske via datafordeler.dk.
DAGI er autoritative Grunddata
Med idriftsættelsen af DAGI-registret på Datafordeleren er DAGI-registret den autoritative kilde til oplysninger om administrative inddelinger (bemærk dog overgangsperioden for afstemningsområder beskrevet nedenfor). DAGI-registret bliver således også det autoritative register for de obligatoriske kommunale distrikter: Postdistrikt, Sognedistrikt, Kirkedistrikt, Valgdistrikt og Bynavn, for hvilke CPR’s Vejregister indtil nu har fungeret som den autoritative kilde.
Oplysninger om de obligatoriske kommunale distrikter vil fortsat blive udstillet fra
CPR’s Vejregister i de nuværende formater af hensyn til de nuværende anvendere.
CPR’s Vejregister er derimod ikke længere kilden til oplysninger om administrative
inddelinger, og ajourføring af oplysningerne om de obligatoriske kommunale distrikter vil ikke længere foregå i CPR-klienten, men via DAGI-registrets ajourføringsløsninger.
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Paralleldrift i CPR’s Vejregister og DAGI-registret
I en overgangsperiode vil der være behov for at ajourføre oplysninger om visse distrikter i både CPR’s Vejregister og i DAGI-registret. Det er vigtigt, at begge registre
bliver ajourført i denne periode, så overgangen fra CPR’s Vejregister til DAGI-registret som den autoritative kilde til administrative inddelinger forløber smidigt og sikkert for anvenderne og borgerne. Perioden med paralleldrift i CPR’s Vejregister og
DAGI-registret er planlagt til at vare frem til at CPR’s Vejregister lukker for manuel
opdatering til september 2018.
Ajourføring af afstemningsområder i DAGI-registret
Med idriftsættelsen af DAGI-registret på Datafordeleren er afstemningsområder
(valgdistrikter) etableret som et nyt geografisk tema i DAGI-registret. Afstemningsområderne har indtil nu været registreret i CPR’s Vejregister, hvor oplysningerne er
blevet ajourført af den kommunale folkeregistermyndighed som distriktstypen
VALGDISTRIKT.
Kommunerne skal nu overgå til en ny ajourføringsprocedure for afstemningsområder, som det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til DAGI, som træder i kraft den 9. marts 2018. Ajourføringen af afstemningsområderne vil foregå i kommunernes eget GIS, hvorefter temaet uploades til DAGI-systemet via en ny DAGI-portal. Kommunerne har haft mulighed for at
afprøve den nye DAGI-portal i februar 2018.
I en overgangsperiode frem til september 2018, hvor CPR overgår til at anvende
DAR’s adressegrundlag, skal afstemningsområderne ajourføres både i DAGI-registret via den nye løsning og i CPR’s Vejregister via den eksisterende løsning.
CPR’s Vejregister er fortsat den autoritative kilde til afstemningsområderne i forbindelse med afholdelse af valg, indtil registret lukker for manuel opdatering september 2018.
Afstemningsområder som geografisk tema og med nye oplysninger
Som det er blevet meldt ud i nyhedsbreve fra DAGI-projektet via mail og SDFE.dk,
er der i januar 2018 blevet dannet afstemningsområder som geografisk tema på
grundlag af aktuelle oplysninger fra DAGI, CPR’s Vejregister og DAR. Ud over områdets navn og nummer er tilføjet nogle nye oplysninger om navn på afstemningssted og adresse. Disse oplysninger har SDFE modtaget fra eksterne kilder og de
svarer til de lokaliteter, der blev anvendt ved kommunalvalg 2017. Oplysningerne er
blevet etableret som et nyt geografisk tema i DAGI-registret. Kommunerne opfordres til at kontrollere, at oplysningerne om afstemningssted og adresse er korrekte,
ligesom kommunerne opfordres til at kontrollere områdernes geografiske udstrækning. Kommunerne skal fremover indberette oplysninger om afstemningsområder til
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DAGI-registret, og skal som hidtil forud for et valg sikre, at oplysninger om afstemningssteder og afstemningsområder er korrekt registreret.
Ajourføring af Supplerende bynavne i DAGI-registret via DAR-klient
Supplerende bynavne er en optionel del af adressebetegnelsen og disse oplysninger er ligeledes blevet etableret som et nyt geografisk tema i DAGI-registret. Supplerende bynavne er indtil nu blevet ajourført i CPR’s Vejregister af kommunens folkeregistermyndighed som distriktstypen BYNAVN. Kommunerne skal således også
overgå til en ny ajourføringsprocedure for Supplerende bynavne.
Supplerende bynavne vil fremover blive ajourført fra en klient i det nye Danmarks
Adresseregister (DAR) og automatisk overført til DAGI-registret via en systemintegration mellem de to registre. DAR-klientens ajourføringsløsning for Supplerende
bynavne er først tilgængelig samtidig med idriftsættelsen af det nye DAR-register
på Datafordeleren i maj 2018.
Det anbefales, at kommunerne afstår fra at opdatere supplerende bynavne i perioden indtil CPR’s Vejregister lukker for manuel opdatering september 2018. Herefter
skal kommunerne ajourføre supplerende bynavne i DAGI-registret via den nye løsning i DAR-klienten.
Ajourføring af Postnummerinddeling, Sogneinddeling og Menighedsrådsafstemningsområder i DAGI-registret
Kommunerne ajourfører i dag oplysninger om postdistrikt, sognedistrikt og kirkedistrikt i CPR’s Vejregister. Når CPR’s Vejregister lukker for manuel opdatering september 2018, er det ikke længere en kommunal opgave at ajourføre oplysninger
om disse distrikter. Oplysningerne vil i stedet blive ajourført i DAGI-registret som de
geografiske temaer Postnummerinddeling, Sogneinddeling og Menighedsrådsafstemningsområder. Ajourføringen i DAGI-registeret foretages af de dataansvarlige
myndigheder.
Frivillige kommunale distrikter
De "frivillige" kommunale distrikter, eksempelvis skoledistrikter, skal også overføres
til en anden distributionsplatform, når CPR’s vejregister lukker for manuel opdatering. Denne opgave er ikke en del af Grunddataprogrammet, men er forankret hos
KL og der henvises til KL for yderligere oplysninger.
Adresseprogrammet og øvrige registre på Datafordeleren
For de kommende dele af adresseprogrammet sættes DAR 1.0 i drift den 7. maj
2018, og til september 2018 vil den manuelle opdatering af CPR’s Vejregister
overgå til automatisk opdatering via oplysninger fra DAR og DAGI. CPR’s Vejregister skal fortsat ajourføres, indtil registret lukker for manuel opdatering september
2018.
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Der udsendes mere information til kommunerne frem mod idriftsættelsen af DAR
1.0 i maj, der beskriver de nye opgaver og håndtering af paralleldrift i forhold til
CPR’s Vejregister.
Til information omkring øvrige registre på Datafordeleren henvises til hjemmesiden:
http://datafordeler.dk
Yderligere information
For yderligere information
om DAGI-registeret kan kontaktes:
Kristine Munk Pollas, SDFE på krpol@sdfe.dk eller på telefon 72545165.
om Adresseprogrammet og øvrige registre kan kontaktes:
Georg Bergeton Larsen, SDFE på gebla@sdfe.dk eller på telefon 72545851
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