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Data bør så vidt muligt genbruges på tværs af myndigheder. Myndighederne bør 

derfor undersøge, om der er relevante data, som kan anvendes som led i sagsbe-

handlingen. Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning kan være behjælpelig 

med at anvise muligheder for og etablere rammebetingelser for deling af data på 

tværs og myndigheder.    

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning har udarbejdet følgende dataover-

blik. Dataoverblikket er en oversigt over de største offentlige registre, som fagmi-

nisterierne kan overveje at trække eksisterende data fra, som grundlag for admini-

strationen af lovgivningen.  

Dataoverblikket indeholder en beskrivelse af dataregisteret, samt hvem der er ud-

giver eller dataansvarlig for registreret.  
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Det centrale personre-
gister (CPR) 

CPR-administrationen 
fungerer gennem Det 
Centrale Personregister, 
som er central leveran-
dør af personoplysninger 
til offentlige myndighe-
der og til den private 
sektor.  

Indenrigs- og Boligmini-
steriet  

Indkomstregistret 
(eIndkomst Udstil-
ling) 

Data, hvor godkendte 
myndigheder og virk-
somheder kan få adgang 
til borgernes indkomst-
oplysninger. 

Skatteministeriet.  

Det centrale virksom-
hedsregister (CVR) 

Statens register for virk-
somhedsoplysninger, 
som indeholder oplys-
ninger om alle registre-
rede virksomheder i 
Danmark.  

Erhvervsministeriet  

 

1. Person- og virksomhedsdata  

Dataregister Beskrivelse Udgiver 
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CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregistrer som central 

leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sek-

tor.  

Formål:  

Formålet med CPR er at registrere grundlæggende personoplysninger om perso-

ner og sikre, at personerne er registreret i CPR på den adresse, hvor de faktisk bor 

eller opholder sig. Registrering i CPR sker på baggrund af oplysninger modtaget 

fra dig og myndigheder, der indberettet i CPR fx kommuner, Statsforvaltningen, 

Ankestyrelsen, Indfødsretskontoret m.m.  

Oplysninger, der er registreret i CPR:  

- Navn, adresse og evt. stillingscivilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enke-

mand, registreret partner, tidligere registreret partner)  

- Fødselsdagsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)  

- Statsborgerskab eller evt. andet  

- Slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)  

- Forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)  

- Evt. oplysninger om umyndighed  

- Evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse)  

Dataansvarlig:  
Indenrigs- og Boligministeriet er dataansvarlig for CPR.  

 

 

1.1 Det Centrale Personregister (CPR)  
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Danske arbejdsgivere, virksomheder og udbetalende myndigheder har pligt til at 

indberette skattepligtige indtægter for den enkelte borger til et centralt register – et 

såkaldt indkomstregistrer.  

Formål:  

eIndkomst Udstilling er en database, hvor godkendte myndigheder og virksomhe-

der kan få adgang til borgeres indkomstoplysninger. Ved at genbruge indkomstop-

lysningerne fra eIndkomst Udstilling, sparer både I og borgerne tid, og samtidig 

sikrer I, at oplysningerne er korrekte.  

Oplysninger, der er registreret i eIndkomstregistret:  

- Indkomst (løn, offentlig ydelser)  

Dataansvarlig:  
Drives og administreres af Skatteministeriet, som er dataansvarlig for registret.  

 

 

1.2 Indkomstregistret (eIndkomst Udstiling) 
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CVR er statens register for virksomhedsoplysninger og indeholder oplysninger om 

alle registrerede virksomheder i Danmark.  

Formålet:  

CVR er et registrer, hvor oplysninger om alle registrerede virksomheder i Dan-

mark og Grønland fremgår. Data stammer fra virksomhedernes egne registrerin-

ger og offentliggøres bl.a. via CVR på Virk.dk.    

Oplysninger, der er registreret i CVR:  

- Enhedens CVR-nummer 

- Navn og adresse 

- Start- og evt. ophørstidspunkt  

- Virksomhedsform  

- Markering af evt. reklamebeskyttelse  

- Kreditoplysninger  

- Branche og evt. bibrancher  

- Evt. kontaktoplysninger  

- Evt. antal ansatte  

- Fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer  

o Navn og adresse  

o CPR- eller CVR- nummer (CPR-nummer videregives ikke til pri-

vate)  

- Tilknyttede produktionsenheder  

o Enhedens p-nummer  

o Navn og adresse 

o Start- og evt. reklamebeskyttelse  

o Branche og evt. bibrancher  

o Evt. kontaktoplysninger  

o Evt. antal ansatte  

Dataansvarlig:  
CVR-administrationen er organisatorisk placeret i Erhvervsministeriet.      

 

 

 

 

1.3 Det centrale virksomhedsregister (CVR)  
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2. Adresse, veje- og områdedata  

 

Dataregister  Beskrivelse Udgiver 

Danmarks adressere-
gistre (DAR) 

DAR er det officielle re-
gister over alle adresser i 
Danmark 

Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektivisering 

Danmarks administra-
tive geografiske indde-
ling (DAGI) 

DAGI indeholder de of-
ficielle administrative af-
grænsninger i Danmark 

Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektivisering  
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Formål: 
DAR er det officielle register over alle adresser i Danmark. Styrelsen for Datafor-

syning og Effektivisering er ansvarlig for selve it-systemet og distribution af regi-

stres data. Det er kommunerne, som administrerer adresserne, herunder opretter, 

ændrer og nedlægger vejnavne og adresser i DAR. Kommunerne sørger altså for 

at holde alle Danmarks adresser ajour ét sted.  

Oplysninger der er i registreret i DAR:  

- Adresse og tilknytningerne til navngiven vej, husnummer og postnummer.  

Dataansvarlig:  
Styrelsen for dataforsyning og effektivisering  

 

2.1 Danmarks Adresseregister (DAR)  
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Formål:  

DAGI indeholder de officielle administrative afgræsninger i Danmark. Styrelsen 

for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er ansvarlige for løbende at vedlige-

holde registret for grænserne. Der eksisterer samarbejdsaftaler mellem SDFE og 

de myndigheder og andre. Som har ansvaret for, hvor grænserne går, fx Kirkemi-

nisteriet, Indenrigs- og Boligministeriet og PostNord.  

Oplysninger, der er registreret i DAGI:  

DAGI-datasættet indeholder inddelingerne:  

- Danmark 

- Regionsinddeling  

- Landsdel  

- Kommuneinddeling  

- Sogneinddeling  

- Opstillingskreds  

- Storkreds  

- Valglandsdel  

- Politikreds  

- Retskreds  

- Postnummerinddeling  

- Supplerende bynavn 

- Afstemningsområde  

- Menighedsrådsafstemningsområde  

Dataansvarlig:  
Styrelsen for dataforsyning og effektvisering  

 

2.2 Danmarks administrative geografiske inddeling (DAGI)  
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3. Ejendomsdata 

Dataregister  Beskrivelse Udgiver 

Bygnings- og boligre-
gistret (BBR) 

Registret indeholder op-
lysninger om Danmarks 
grunde, bygninger, tekni-
ske anlæg og private bo-
liger 

Udvikling og Forenk-
lingsstyrelsen  

Matrikelregistret  Grunddataregister om 
alle matrikelnumre i 
Danmark (arealer, note-
ringsforhold fx om land-
brugsejendomme, sam-
lede faste ejendomme el-
ler fredskov), samt mål, 
der kan anvendes til fast-
læggelse af skel. Indehol-
der også oplysninger om 
jordstykkers tilhørsfor-
hold til kommune og 
sogn.  

Geodatastyrelsen  
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Formål:  
I BBR fremgår oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysnin-

gerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private 

virksomheder. I det offentlige gælder det fx ejendomsskat og bloktilskud til bolig-

støtte. I det private gælder det fx låntagning og ejendomshandel i finans- og ejen-

domssektorerne.  

3.1 Bygnings- og Boligregistret (BBR)  



Side 13 af 17 

Formål: 

Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark. Fælles 

grunddata om ejendomme er afgørende for en effektiv forvaltning af ejedomme.  

Oplysninger, der er registreret i MAT:  

Ejerlav/ejerlavsnr: 

Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav. Ejerlavsnummeret har 7 cifre, og er baseret 

på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder. Ejer-

lavsnummeret giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikation af 

et areal/jordstykke.  

Matr.nr.  

Matrikelnumret består af et stamnummer med højst fire cifre og som regel af ”et” 

litra, som består af højst tre bogstaver. Matrikelnumre for jordstykker i Sønderjyl-

land og København indeholder dog som oftest ikke litra.  

 

3.2 Matrikelregistret (MAT) 
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4. Klima og miljødata  

 

Dataregister  Beskrivelse Udgiver 

Danmarks Højdemo-
del 

Grunddataregister med 
detaljeret information 
om højdeforholdene i 
Danmark. Består af flere 
datasæt, der tilvejebrin-
ges ved laserscanning af 
hele Danmark fra fly.  

Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektivisering.  

Danmarks Miljøportal Miljødata i Danmark 
(natur- og miljøovervåg-
ning, naturbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse, kultur-
arv, råstoffer)  

Kommuner, regioner og 
staten.  
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Formål:  
Danmarks Højdemodel indeholder detaljeret information om højdeforholdene i 

Danmark og giver mulighed for at producere detaljerede og præcise kort. Kortene 

bruges blandt andet af Beredskabet og DMI til at skabe et realtidsbillede af den 

aktuelle situationer, for eksempel ved stormflod og skybrud, samt af kommuner 

og statslige myndigheder i den langsigtede planlægning af klimatilpasningsindsat-

sen. Danmarks Højdemodel anvendes også på forsvarsberedskabs- og miljøområ-

det, i forbindelse med større byggeri- og anlægsprojekter, kortlægning og arkæolo-

gisk arbejde.    

Oplysninger, der er registreret i Danmarks Højdemodel:  

Danmarks Højdemodel er en del af de fællesoffentlige grunddata, der stilles frit til 

rådighed for borgere, private virksomheder og den offentlige sektor.  

Data om Danmarks Højdemodel er indsamlet ved laserskanning fra fly.  

Dataansvarlig:   
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 

 

 

4.1 Danmarks Højdemodel  
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Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommu-

nerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i 

Danmark. Grundideen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og 

henter data fra de samme databaser, og at data også bliver gjort tilgængelig for 

virksomheder og borgere.  

Oplysninger, der er registreret i Danmarks Højdemodel:  

Miljøportalen omfatter data om; 

- Miljø  

- Vand  

- Natur 

- Arealanvendelse  

- Klimatilpasning   

Dataansvarlig:  

Kommuner, regioner og stat  

 

4.2 Danmarks Miljøportal  



 

 

 

 

 

 

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning  

klarlovgivning@digst.dk  

digst.dk 
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