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Konvertering af CPR-data i forbindelse med kommunesammenlægning

Forord:
Dette notat har til formål at give et overblik over konvertering af CPR-data ved
kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007.
I notatet anvendes ordet sammenlægning ved sammenlægning af hele kommuner eller dele heraf
(opsplitning).
Der sker en maskinel konvertering af CPR-data, idet omlægning af dele af kommuner sker på
baggrund af kommunernes valgdistrikter i CPR-systemet, der skal være vedligeholdt indenfor de nye
kommunegrænser, helt op til konverteringen pr. 1. januar 2007.
Ved omlægning af dele af kommuner (opsplitninger), der senere skal nedlægges, omlægges
personer på høje vejkoder og vejafsnit, der ikke kan henføres til et valgdistrikt, til kommunen der
modtager flest veje fra den opsplittede kommune.
Sammenlægning af veje skal stadig indberettes inden konverteringen. Denne indberetning foretages
af CPR-kontoret på baggrund af oplysning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.
1. Generelt
Ved sammenlægning af data fra en eller flere kommuner - eller dele heraf
- tildeles omlagte veje nye vejkoder i CPR-systemet
- bibeholdes registreringer i CPR-systemet for nedlagte kommuner som tidligere data
- kan der foretages søgning i CPR-systemet på data for nedlagte kommuner
- ændres omlagte adressekoder for alle nuværende og tidligere personadresser
- ændres myndighedskoden ikke for persondata (vielses-, navnemyndighed osv)
- ændres data ikke for en bestående kommune - ej heller når denne er en del af en sammenlægning
- bibeholdes den geografiske inddeling af vejdistrikter (valgdistrikt, skoledistrikt osv.)
- tildeles nye distriktskoder når to eller flere vejdistrikter med samme distriktskode sammenlægges

-2- omlægges høje vejkoder altid til vejkode 9983 - undtagen 9947 (integrationsflygtninge) og 9953
(CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6), der omlægges til samme vejkode.
- ændres betalingskommune maskinelt ved sammenlægning af hele kommuner og for opsplittede
kommuner udskrives en fejlliste i CPR-systemet.
- dannes et henvisningsregister over sammenhængen mellem tidligere/nuværende kommunenumre
og vejkoder.
- opdateres hændelsen om omlagte kommuner i CPR-systemet (nu Bornholm og Ærø) med
ændringerne fremover (sammenlægningen 2007)

Tildeling af nye vejkoder i CPR-systemet for omlagte veje.
Ved omlægning af en kommune eller del heraf, sorteres veje der skal omlægges efter
vejadresseringsnavn. Herefter tildeles nye vejkoder mellem den bestående kommunes vejkoder.
Der startes med vejkode 0001, og er den anvendt - undersøges om 0002 er anvendt osv. Efter
konverteringen vil vejkoder kun tilnærmelsesvis følge vejadresseringsnavnet.
Omlægges til et nyt kommunenummer sorteres vejene efter vejadresseringsnavn og tildeles herefter
fortløbende vejkoder.
Data for nedlagte kommuner
Alle veje for en nedlagt kommune bibeholdes i CPR-systemet som Tidligere veje uden vejdistrikter.
Ved konvertering af personadresser anvendes samme regelsæt som ved Ret/Fortrudt - data findes i
CPR-systemet som en Tidligere registrering markeret med Æ.
Der kan derfor også fremover foretages personsøgninger på adresser i nedlagte kommuner.
Der skal ikke ændres i myndighedskoder (kommunekode) for persondata (vielsesmyndighed,
navnemyndighed m.v.). Regelsættet følger nedlæggelse af f.eks. et sogn, hvor sognekode på
persondata ikke ændres, men hvor myndighedskoden markeres som ophørt i CPR’s
myndighedsregister af CPR-kontoret.
Data for en bestående kommune hvortil omlægges andre kommuner, eller dele heraf.
Med en bestående kommune menes den kommune, der bibeholder kommunekoden efter
konverteringen. Der ændres ikke vej- eller persondata for denne kommune.
Når veje omlægges fra en anden kommune tildeles disse vejkoder ind imellem vejkoderne for den
bestående kommune.
Når en del af en kommune omlægges, for derefter at nedlægges, overføres alle tidligere veje, der
ikke findes som nuværende, til kommunen med det største befolkningstal.
Når distrikter omlægges, tages der udgangspunkt i den bestående kommunes distriktsdata.
Har et omlagt distrikt samme distriktskode, som anvendes i den bestående kommune, tildeles det
omlagte distrikt en ny distriktskode, der ikke anvendes i den bestående kommune.

-3Kommunerne kan foretage en forberedende behandling af data. Kommunerne må dog ikke
indberette sådanne ændringer til CPR’s vejregister før CPR-konverteringen, medmindre dette er
aftalt med kommunens IT-leverandør.
Høje vejkoder
I CPR-systemet kan personer uden egentlig dansk adresse registreres på høje vejkoder (9900 9939 tidligere til 9999).
Ved sammenlægning af hele kommuner overføres alle de høje vejkoder for den omlagte kommune
til vejkode 9983 - vejnavn Kommunesammenlægning - i kommunen der skal bestå efter
sammenlægningen.
Når en del af en kommune omlægges (opsplittes), for derefter at nedlægges, overføres alle høje
vejkoder til kommunen, der modtager flest veje fra den delte kommune.
Betalingskommune
Ved sammenlægning af hele kommuner ændres betalingskommune maskinelt i forbindelse med
konverteringen. Ved omlægninger af dele af kommuner udskrives en liste til kommunerne.
Kommunerne har adgang til listen i CPR-systemet.
Henvisningsregister
I forbindelse med konvertering af CPR-data dannes et henvisningsregister til henvisning mellem
koder før og efter konverteringen.
Henvisningsregistret indeholder kun data der ændres.
På www.cpr.dk kan henvisningsregistre hentes umiddelbart efter konvertering.
Ved kommunesammenlægningen på Bornholm udvikledes en applikation, så kommuner i CPRsystemet har adgang til oversættelser af gamle/nye koder. Ved konverteringen af Ærø kommune pr.
1. januar 2006 og ved konverteringen pr. 1. januar 2007 opdateres applikationen.

