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Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002

Resumé
Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes
millioner af gange hver dag og indgår i et overvældende stort antal itsystemer og -produkter, både i den offentlige og i den private sektor.
Adressen er samtidig en geografisk nøgle, som identificerer steder og begivenheder. Vigtige funktioner, som 112, ambulancetjenester, politi og
beredskab, post og transport, GPS mm., er helt afhængige af gode adresser. Forkerte eller mangelfulde adresser fører til ineffektivitet og fejl, og
kan i værste fald endda føre til tab af menneskeliv.
Fri og uhindret adgang til adresser af høj kvalitet er til fordel for borgerne
og danner samtidig et grundlag for at høste store gevinster i den offentlige forvaltning og i erhvervslivet.
Dette var argumentet for at de officielle danske adressedata blev ”frikøbt”
i 2002.
Ved ”frikøb” forstås, at prisen på data sættes til nul, således at brugerne
kan anvende de officielle adressedata uden betaling til den myndighed
som skaber og vedligeholder data.
Det er kun få Europæiske lande, der som Danmark har gennemført en sådan frikøbsordning for adresser.
Gevinster
Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), der er myndighed for vejnavne og
adresser, har i foråret 2010 analyseret gevinsterne ved den danske adresse-frikøbsaftale fra 2002.
Undersøgelsens konklusion er, at de direkte økonomiske samfundsgevinster ved aftalen i de seneste fem år 2005-2009, er ca. 471 mio. kr. De
samlede omkostninger ved aftalen frem til 2009 har været ca. 15 mio. kr.

Tlf

35 46 60 00

Fax

35 46 60 01

CVR-nr. 48 46 41 14
ebst@ebst.dk
www.ebst.dk

2/8

I 2010 anslås samfundsgevinsterne ved aftalen til ca. 104 mio. kr. medens
omkostninger udgør ca. 1,5 mio. kr. Ca. 30 % af gevinsterne tilfalder det
offentlige og ca. 70 % de private aktører.
Undersøgelsen, som er udført for EBST af COWI A/S, er bl.a. baseret på
oplysninger fra de 22 datadistributører som formidler de frikøbte adressedata via Den Offentlige Informationsserver, OIS (www.ois.dk).
Undersøgelsen medtager kun de direkte økonomiske gevinster hos de
godt 1200 parter som modtager adressedata fra en OIS-distributør. Undersøgelsen medtager således ikke de supplerende økonomiske gevinster,
som opstår i de efterfølgende distributionsled, og som ligeledes må antages at have en meget betydelig størrelse. Et eksempel herpå er brug af
adresser i GPS-systemer.
Som illustration kan det nævnes at 46 % af de danske familier ifølge
Danmarks Statistik i dag har et GPS navigationssystem. Dette svarer til
ca. 1,3 mio. solgte GPS-systemer, som hver har en kopi af alle danske
adresser.
Konklusioner
Undersøgelsen dokumenterer at frikøbsaftalen, som det var forventet, har
været en central forudsætning for at realisere betydelige samfundsmæssige gevinster ved genbrug af offentlige adressedata. Undersøgelsen peger
imidlertid også på, at det ikke er alle de forventede gevinster, som er blevet realiseret.
Dette gælder f.eks. indenfor virksomhedsområdet (bl.a. CVR) og forsyningssektoren, hvor brugen de officielle adresser ikke er udbredt endnu.
Ifølge Danmarks Statistik fører dette bl.a. til, at virksomheder som beskæftiger ca. 15 % af arbejdsstyrken er registreret på en adresse, der ikke
er officiel. Borgere og virksomheder oplever ligeledes, at nye adresser ofte først når brugerne af de enkelte it-løsninger med stor forsinkelse.
COWI peger på, at det både er tekniske, traditionsbårne og lovgivningsmæssige barrierer, der er årsag til denne situation.
EBST er på denne baggrund opmærksom på at der fortsat er udfordringer,
der skal løftes i de kommende år.
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1. Baggrund for undersøgelsen
1.1 Aftalen om bedre adgang til offentlige data
Finansministeriet og kommunerne indgik i 2002 en aftale med titlen
”bedre adgang til offentlige data” 1. Aftalen kaldes ofte ”frikøbsaftalen”.
Aftalen betød bl.a., at de adressedata, inklusive geografiske koordinater,
som kommunerne op igennem 1990’erne havde tilvejebragt, blev stillet
til rådighed uden betaling for data.
Op til aftalens indgåelse var situationen præget af utilfredshed med, at
kommunernes data i praksis var utilgængelige, fordi en bruger skulle indgå aftale om pris og vilkår med hver enkelt kommune. Resultatet var at
der i privat regi blev anvendt ressourcer på at opbygge et antal alternative
adressesamlinger af svingende kvalitet, selv om det offentlige allerede
var i besiddelse af de bedst mulige data.
Efter aftalens gennemførelse kunne såvel private som offentlige brugere
rekvirere kommunernes adressedata via Den Offentlige Informationsserver (www.ois.dk), alene mod betaling af distributionsomkostningerne.
1.2 ”Frikøbsaftalens” formål og betydning
Det erklærede formål med frikøbsaftalen var, at sikre en udbredt anvendelse af de offentlige adressedata til kommercielle såvel som ikkekommercielle formål.
Hensigten var, at forbedre offentlig og privat service og at fremme borgernes sikkerhed (ambulance, politi og beredskab) gennem brug af de officielle adresser som en fælles ”reference”, der sikrer forskellige it-løsninger spiller sammen. Da adresserne samtidig var geografisk stedfæstede
ved hjælp af koordinater, kunne de samtidig anvendes som geografiske
nøgler i digitale kort eller f.eks. til optimering af ruteplanlægning.
Den Digitale Taskforce, der som forberedelse af aftalen havde gennemført en grundig analyse af området, forventede, at et øget genbrug af de
stedfæstede adresser ville medføre store samfundsøkonomiske gevinster.
Som en konsekvens af aftalen forsvandt en række af de barrierer som opstår, når brugen af offentlige data er baseret på ophavsret eller licens. Efter aftalens ikrafttrædelse kunne en rekvirent videreformidle og udveksle
de frikøbte data med andre parter, uden at det offentlige skulle administrere licensbetaling eller håndhæve ophavsretsregler.
Aftalen trådte i kraft i 2003, men blev først virkeliggjort fuldt ud i 2005
efter en ændring i OIS-bekendtgørelsen, som fjernede en række juridiske
begrænsninger for vidergivelse af adressedata til tredie part.

1

Aftalen omfattede – udover adresserne – også data fra BBR, ESR, matriklen og tinglysningen. Dette notat omhandler alene gevinsterne for så vidt angår adresserne.
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1.3 Aftalens omkostninger og driftsøkonomi
Som et led i aftalen fik kommunerne en treårig kompensation på i alt 9,6
mio. kr., samtidig med at de blev forpligtet til en årlig ajourføring af data.
Hertil kom EBSTs omkostninger til distributionen af de frikøbte adressedata gennem OIS, som i perioden 2005-2009 er opgjort til 5-6 mio. kr. i
alt. Den samlede omkostning ved aftalen i de fem år var således ca. 15
mio. kr.
I indeværende år udgøres aftalens omkostninger alene af OIS’ omkostninger til distribution af de frikøbte data, svarende til ca. 1,5 mio. kr.
1.4 EBSTs rolle
Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) har, i medfør af BBR-loven, det
overordnede myndighedsansvar for Danmarks system af vejnavne og
adresser, som kommunerne registrerer i Bygnings- og Boligregisteret
(BBR).
Det er endvidere EBSTs opgave at stille BBRs data, herunder adresserne,
til rådighed for andre parter på en hensigtsmæssig måde igennem OIS,
hvorfra et antal registrerede ”datadistributører”, rekvirerer og videreformidler data til brugere og løsningsudviklere.
Siden 2009 har EBST desuden stillet adressedata til rådighed direkte og
online ved hjælp af tjenesterne ”Adresse Webservices” (AWS), som dog
indtil videre kun har en begrænset kapacitet.
EBST har siden 2004 opretholdt et tæt samarbejde med de mest centrale
offentlige og private brugere af adressedata, herunder 112, politiet, brandog ambulanceberedskaberne, Post Danmark samt producenter af digitale
kort og andre stedbestemte tjenester, f.eks. GPS-systemer.
Som følge af disse aktiviteter har EBST derfor et udmærket generelt
overblik over anvendelsen og nyttiggørelsen af de frikøbte adressedata.

2. Værdianalysen
I 2009 besluttede EBST at gennemføre en undersøgelse i form af en
”værdianalyse”, som kunne dokumentere de samfundsmæssige gevinster
af frikøbsaftalen. Firmaet COWI fik til opgave at udføre arbejdet, baseret
på de retningslinjer som findes i den offentlige business case model for
digitaliseringsprojekter. Resultatet af analysen foreligger nu.
2.1 Analysens resultater: Omfanget af brug
Analysen viser at de frikøbte adressedata i 2009 blev videregivet til i alt
1236 forskellige offentlige og private parter. Af disse videregivelser omfattede 286 en fuld, landsdækkende kopi af alle adresser.
Tallene er baseret på oplysninger som COWI i februar 2010 indhentede
direkte fra OIS’ datadistributørerne. Sammentællingen medtager kun op-
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lysninger fra de 14 besvarelser som indkom fra de i alt 22 datadistributører. Det faktiske tal vil således nødvendigvis være højere.
Distributørene skønner at 12 ud af de 286 landsdækkende videregivelser
sker til it-løsninger eller produkter som har mere end en million slutbrugere, medens den overvejende hovedpart af videregivelserne (ca.
1000) har under 1000 brugere, dvs. at de typisk omfatter en enkelt myndighed eller virksomhed.
Ifølge COWI peger tallene desuden på, at skønsmæssigt ca. 70 % af videregivelserne sker til den private sektor, medens ca. 20 % leveres til stat og
regioner og ca. 10 % til kommunerne.
2.2 Analysens resultater: Direkte økonomiske gevinster
På baggrund af tallene for anvendelsen af adressedata, konkluderer
COWI, at de direkte gevinster af datafrikøbet for de fem år 2005-2009,
kan anslås til i alt ca. 471 mio. kr.
Baseret på OIS-distributørernes forventning om en 10 % vækst i 2010,
anslås værdien af datafrikøbet i indeværende år til 104 millioner kr.
Som nævnt ovenfor i afsnit 1.3 har omkostningerne ved aftalen været
hhv. ca. 15 mio. kr. i alt i årene frem til 2009 og ca. 1,5 mio. kr. i 2010.
2.3 Beregningsmetode
Analysens værdiberegninger er baseret på en antagelse om, at den økonomiske værdi af de frikøbte adresser i den enkelte it-løsning, svarer til
den pris som brugerne, f.eks. HT/DSBs ”Rejseplanen”, faktisk betalte for
kommunernes adressedata før frikøbsaftalen. Den samlede værdi af de
anvendte adressedatasæt vil i så fald udgøre 577,8 mio. kr.
Der kan både anføres argumenter for at denne værdi er for lavt sat og for
at den er for højt sat.
For det første synspunkt taler, at prisen i 2000, dvs. før frikøbsaftalen, var
baseret på, at brugeren kun måtte anvende data til egne formål (single site
licens). Efter aftalen kan enhver rekvirent dele de frikøbte data med andre, herunder integrere data i produkter med videresalg for øje. I så fald
er brugsværdien af datasættet i dag større end før aftalen.
For det andet synspunkt taler, at den generelle digitalisering i samfundet
og den øgede udbredelse af digitale grunddata siden 2002, alt andet lige
ville have resulteret i en nedadgående pris på adresserne.
Det kan i denne forbindelse tilføjes, at prisen på tilsvarende data i en række andre EU-lande i dag, nogenlunde svarer til prisen på de danske data
før frikøbet.
For at tage hensyn til de beskrevne usikkerheder, og af forsigtighedshensyn, nedskriver analysen den beregnede værdi af adressedata med 25
%, således at kun 75 % medtages i resultaterne, dvs.: (75 % x 577,8 mio.
kr.) = 433,4 mio. kr.
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Analysen medtager endvidere de besparelser som følger af, at virksomhederne ikke længere skal anvende ressourcer på at indgå aftaler med kommunerne om køb, rettigheder og dataleverance. Tilsvarende er kommunernes besparelse som følge af, at de ikke længere skal forestå forhandlinger, aftaler og leverance af data, indregnet i gevinsten.
Disse besparelser er beregnet til i alt ca. 37,6 mio. kr. i årene 2005-2009.

3. Andre gevinster
3.1 Gevinster i værdikædens efterfølgende led
Værdianalysen medtager kun de direkte økonomiske gevinster hos de
godt 1200 parter som modtager adressedata fra en OIS-distributør. De
supplerende økonomiske gevinster, som opstår i de efterfølgende distributionsled, er således ikke omfattet af analysen.
Dette er eksempelvis tilfældet hvis den rekvirent, der modtager data fra
en distibutør, er leverandør af data til GPS-systemer.

Den pågældende virksomhed integrerer i så fald adressedata med andre
relevante data i et GPS dataprodukt, der sælges videre til producenter af
GPS bilnavigationssystemer. Hver producent af disse GPS-systemer ind-
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bygger data i sine produkter som via flere engros- og et detail-led videresælges til den enkelte bilejer. (Se diagram ovenfor)
Som illustration af det samlede marked for adressedata, kan det anføres at
46 % af de danske familier ifølge Danmarks Statistik i dag har et GPS
navigationssystem. Dette svarer til at ca. 1,3 mio. solgte GPS-systemer,
hver har en kopi af alle danske adresser.
Undersøgelsen medtager som nævnt kun gevinster i 1. og 2. led. De økonomiske gevinster, som er forbundet med et genbrug af de frikøbte adressedata i 3., 4., 5. og efterfølgende led (som beskrevet ovenfor), er ikke
medtaget i værdianalysen, men forventes også at have en meget betydelig
størrelse.
3.2 Indirekte og afledte gevinster
Analysen medtager heller ikke ikke indirekte og afledte gevinster, der
bl.a. er opstået som følge af:
• at dobbeltregistreringen i alternative datasæt faldt bort, i og med at
offentlige adressedata blev til rådighed for alle på lige vilkår,
• at borgerne har fået større sikkerhed for at 112, ambulance, politi
og det øvrige beredskab kan anvende samme grunddata,
• at brugerne lettere kan rapportere fejl og mangler idet fejlene kun
skal rettes af en part, et sted: kommunen i BBR
• at de anvendte adressedata, på grund af de lave dataomkostninger,
alt andet lige vil blive opdateret med aktuelle data hyppigere og
• at adressedata for hele landet blev stillet til rådighed i en kendt
kvalitet og i et fast og standardiseret dataformat.

4. Potentiale for yderligere gevinster
4.1 Udfordringer – Ikke alle forventninger indfriet
COWI bemærker i sin analyse, at de gevinster som Den Digitale Taskforce i 2002 forventede, ikke fuldt ud er indfriet.
Først og fremmest viser undersøgelsen, at en række vigtige samfundsområder og sektorer – på trods af de ændrede økonomiske vilkår for anvendelse – endnu ikke anvender de officielle adressedata.
Dette gælder f.eks. virksomhedsområdet (bl.a. CVR) og forsyningssektoren, hvor der har været tradition for selv at indsamle adresseoplysninger. Ifølge Danmarks Statistik har dette bl.a. som konsekvens, at virksomheder som beskæftiger ca. 15 % af arbejdsstyrken (dagbefolkningen)
er registreret på en adresse, der ikke er officiel.
Lignende problemer med uoverensstemmende adresseoplysninger som
fører til dobbeltarbejde, fejl eller usikkerhed, findes i andre statslige og
kommunale fagsystemer.
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COWI peger på, at det både er tekniske, traditionsbårne og lovgivningsmæssige barrierer, der er årsag til denne situation.
Analysen har herudover fundet en række barrierer af teknisk og organisatorisk art, som forhindrer en rationel og tilstrækkelig hyppig opdatering af
adressedata i de it-løsninger som anvender adresserne.
Borgere og virksomheder oplever således ofte, at en ny adresse (eller en
ændring af en eksisterende) først slår igennem med en forsinkelse på måneder, eller endog år – f.eks. i GPS-systemer. Hvis konsekvensen er, at
ambulance og politi, eller en virksomheds kunder og leverandører ikke
kan finde frem, har dette selvsagt alvorlige konsekvenser.
4.2 Plan skal sikre yderligere gevinster
Disse udfordringer er genstand for EBSTs særlige opmærksomhed i
2010-2011, i forbindelse med en plan der skal styrke adresserne som et
element i den danske infrastruktur.
Planen tager udgangspunkt i dokumenterede behov fra en række centrale
brugere af adresser og adressedata, og har som mål at opnå yderligere
samfundsgevinster og fremme økonomisk vækst og digital forvaltning.
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