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1 Executive summary   
   

The common public eGovernment strategy 2011-2015 has framed and initiated Denmark’s further 

development of the national infrastructure for geospatial information in the period 2013-2015. Hereby, 

the central government, regions and municipalities agreed to accelerate the adoption of digital solutions 

in the public sector. Cross-public sector initiatives have evolved in four key areas:   

• A shared digital infrastructure that is secure and sufficiently robust to meet future requirements    

• Effective and reliable sharing of basic data between authorities    

• Legislation adapted to the opportunities and challenges of a digitalised society    

• Better coordination of public sector digitalisation.   

   

The agreement and financing of the Danish Basic Data Program “Good Basic Data for Everyone - a 

driver for growth and efficiency”, has led to a range of public data – hereunder a range of geodata - 

becoming free and open data.    
   

The vision is for basic data to be the high-quality common foundation for public sector administration; 

efficiently updated at one place, and used by everyone – including the private sector.    

Open basic data will benefit public sector efficiency, as well as, innovation and value creation by Danish 

society in general. With basic data as a new digital raw material, commercial products can be developed 

and public information and services can be improved, providing for greater insight and stronger 

democracy.   
   

The change to open geodata immediately increased the number of hits, downloads and users on the 

main distribution channel, Kortforsyningen. Likewise, the effect has been notable on the solution display 

portal, Brugstedet.dk., as an increase in the number of uploaded descriptions of solutions using free 

geodata.   
   

INSPIRE is still an important component, driver and lever for the development of the Danish 

infrastructure for geospatial information. The INSPIRE implementation has been cost-efficiently 

integrated into the Danish eGovernment by using the INSPIRE framework, standards and specifications    
   

The implementation of the Directive continues in Denmark and the integration of annex 3 data and 

services in environmental management and the re-use of these data and services in the reporting 

obligations will be a focus area for Denmark in the coming years.    
   

   

   

   

Forkortelser    

   

INSPIRE   Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe   

GI-loven   
Lov om infrastruktur for geografisk information, L1331 

2008   

SDFE   Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering   

GST   Geodatastyrelsen   
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INSPIRE   Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe   

MIG P   
INSPIRE Maintenance and Implementation (sub) group for 

Policy   

MIG T   
INSPIRE Maintenance and Implementation technical (sub) 

group   

UN-GGIM   
The United Nations initiative on Global Geospatial  

Information Management   

ASDI   Arktisk infrastruktur for geografisk information   

CEN   The European Committee for Standardization   

ISO   The International Organization for Standardization   

ISA   
Interoperability Solutions for European Public  

Administrations    

   

   

     

2 Indledning    
Infrastruktur for geografisk information spiller en central rolle i den offentlige sektor og i samspillet med 

den private sektor og borgerne. Det er derfor nødvendigt at opretholde et bredt tværgående samarbejde 

om udvikling og fælles brug af de offentlige datasamlinger og den digitale infrastruktur.   

   

I Danmark samarbejder offentlige myndigheder tæt om udvikling af infrastruktur for geografisk 

information. Det betyder at infrastrukturen udvikles og vedligeholdes gennem samarbejder mellem 

stat, kommuner og regioner og at den private sektor bidrager med udvikling af løsninger, rådgivning, 

dataproduktion, mv.   

   

Et sæt af principper danner et fælles udgangspunkt for udviklingen af infrastruktur for geografisk 

information og datainfrastruktur i det hele taget. Principperne stammer fra INSPIRE direktivet og de 

spiller også en fremtrædende rolle i udviklingen af digital forvaltning – herunder i den fælles offentlige 

digitaliseringsstrategi.    
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Regeringen, kommuner og regioner har siden 2001 gennem en række fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategier arbejdet sammen om at realisere digitaliseringen af den offentlige sektor i 

Danmark. Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier er rammesættende for arbejdet med data og 

digitalisering og den seneste strategi 2011-2015 har bl.a. medført at der etableres en fælles 

datainfrastruktur for grunddata og at disse data – herunder også geodata - er stillet frit til rådighed fra 

januar 2013 som led i Grunddataprogrammet (læs mere i afsnit 4.2, 5.1, 6.1, og 8.3)   

   

Både Grunddataprogrammet og INSPIRE opererer med etablering af en delt datainfrastruktur. De 

standarder, metoder og tekniske specifikationer, de to initiativer baserer sig på, er kompatible og 

tillader dermed en udstrakt grad af synergi mellem de to implementeringer, hvilket understøtter en 

værdiskabende anvendelse af geografisk information i både den offentlige og private sektor.    

   
Denne rapport er en del af INSPIRE direktivets lovbestemte overvågning og aflægges hvert tredje år til 

EU-Kommissionen. Rapporten vedrører udviklingen af den danske infrastruktur for geografisk 

information i perioden 2013- 2015.    
   

   

3 Samordning og kvalitetssikring (Art. 12)   

3.1 Samordning (Art. 12.1.)   
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)1 har ansvaret for INSPIRE-direktivets 

implementering i Danmark. Arbejdet med implementering af direktivet og udmøntning af Lov om  

Infrastruktur for Geografisk Information (GI-loven) er en integreret del af SDFEs øvrige 

myndighedsvaretagelse og styrelsens arbejde med at fremme anvendelse og nyttiggørelse af 

geografisk information og andre data.    

   

                                                      
1 Geodatastyrelsen (GST) havde frem til 1. januar 2016 ansvaret for INSPIRE i Danmark. i juni 2015 flyttede GST fra   

Miljøministeriet til Ministeriet for Energi, Forsyning og Klima og i januar 2016 deltes styrelsen i to; Geodatastyrelsen og Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering. Læs mere i bilag 8.2   

  

    
Figur 1. Infrastrukturprincipperne     
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Det betyder at INSPIRE grundlaget genbruges i en lang række sammenhænge, der rækker udover 

direktivets lovområde og dermed også at INSPIRE implementering understøttes bredt i styrelsen og i 

styrelsens samarbejde med andre parter.    

   

SDFE er ansvarlig for infrastrukturen for geografisk information og har ansvaret for referencenettene, 

der er grundlag for opmåling og kortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland. Desuden er styrelsen 

ansvarlig for landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland, samt adresser, stednavne, 

højdemodel og flere andre datasæt.    

   

Styrelsen understøtter desuden bl.a. Forsvaret med geodata både nationalt og internationalt.  

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for følgende love:  Lov om 

Geodatastyrelsen2   

            Lov om infrastruktur for geografisk information (INSPIRE)            

  Lov angående Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer 

m.v.            Lov om registrering af ledningsejere    

   

Desuden har SDFE det overordnede ansvar for hele adressesystemet og for at vejlede om, 
hvordan reglerne er. Der forventes vedtaget en ny adresselov i efteråret 2016.   
   

3.1.1   Medlemsstatens kontaktpunkt   
   

Navn og kontaktoplysninger   

   

Kontaktpunkt     

Name of the public authority   Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering  

Agency for Data Supply and Efficiency   

Contact information:      

Mailing address   Rentemestervej 8   

DK-2400 København NV   

Telephone number   +45 7254 5500   

Telefax number      

Email address   sdfe@sdfe.dk   

Organisation’s website URL   www.sdfe.dk   

Contact person (if available)   Ulla Kronborg Mazzoli   

Telephone number   +45 7254 5526   

Email address   ukm@sdfe.dk   

Contact person - substitute (if available)   Lars Erik Storgaard   

Telephone number   +45 7254 5279   

Email address   laers@sdfe.dk   

   

                                                      
2 Ansvaret for denne lov deles nu mellem SDFE og GST   

http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
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3.1.2   Samordningsstrukturen   
SDFE arbejder for en bred anvendelse af data til modernisering og effektivisering af den offentlige 

administration og for at skabe bedre rammer for vækst i den private sektor via lettilgængelige 

offentlige data. Styrelsen har en central rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital 

infrastruktur, og har bl.a. en betydende rolle i grunddataprogrammet herunder som ansvarlig for den 

fællesoffentlige Datafordeler (læs mere herom i afsnit 6.1.1)   

    

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er en del af Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet, hvor også disse institutioner er hjemmehørende:   

• Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)    

• De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)   

• Energistyrelsen    

• Geodatastyrelsen    

• Energitilsynet    

• Energinet.dk   

• Klimarådet    

   

Internationalt samarbejde   

SDFE repræsenterer Danmark i internationale geodata-samarbejder bl.a. i EU, FN (UN-GGIM), mm. 

og repræsenterer Danmark i det arktiske samarbejde om en arktisk SDI under Arktisk Råd. Der ud 

over deltager styrelsen aktivt i en række internationale samarbejder fx i ISA3s arbejdsgruppe for 

geografisk information og tjenester, Copernicus5, EuroGeographics4, CEN og ISO.    

   

SDFE samarbejder med andre myndigheder og den private sektor i en række fora og 

samarbejdsudvalg om etablering, udvikling, vedligehold og anvendelse af den geografiske 

infrastruktur. Samarbejdet foregår fx indenfor rammerne af:   

• Samordningsudvalget   

• GeoDanmark   

• Grunddatabestyrelsen   

• Geoforum   

• Geodataforum for Beredskab   

• Nordisk samarbejde   

   

   

Mange parter bidrager til udviklingen og vedligeholdelsen af den geografiske infrastruktur, hvilket også 

afspejler sig i sammensætningen af Samordningsudvalget for infrastruktur for geografisk information 

(Samordningsudvalget).   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                      
3 Copernicus - previously known as GMES (Global Monitoring for Environment and Security), is the European Programme for the 

establishment of a European capacity for Earth Observation   
4 EuroGeographics is the membership association and acknowledged voice of the European National Mapping, Cadastre and   

Land Registry Authorities   
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Navn og kontaktoplysninger   

   

Coordinating structure supporting the MSCP     

Name of the coordination structure   Samordningsudvalget for infrastruktur for 

geografisk information (Samordningsudvalget)   

Contact information:   pov@sdfe.dk   

Mailing address   Rentemestervej 8   

DK-2400 København NV   

Telephone number   +45 7254 5000   

Telefax number      

Email address   sdfe@sdfe.dk    

Organisation’s website URL   www.sdfe.dk   

Contact person (if available)   Laura Poulsen   

Telephone number   72 54 50 84   

Email address   laupo@sdfe.dk   

Contact person (if available)      

Telephone number      

Email address      

   

   

3.1.3   Samordningsorganets arbejdsmetoder og - procedurer   
”Samordningsudvalget vedrørende infrastruktur for geografisk information” (Samordningsudvalget) 

blev nedsat af miljøministeren i 2010 i henhold til GI-lovens § 10 og er sammensat af medlemmer på 

ledelsesniveau fra stat, kommuner, regioner, forskningsinstitutioner og geodatabranchen. Formand for 

udvalget er direktøren for SDFE    

   

Udvalget har til opgave at bistå ministeren ved implementeringen af INSPIRE-direktivet og skal 

anbefale tiltag og initiativer, som kan fremme infrastrukturen for geografisk information i Danmark. Det 

kan fx være tiltag, som hjælper med at identificere hvilke geodatasæt loven omfatter. Det er også 

udvalgets opgave at bistå ministeren med at gennemføre og anvende disse tiltag.    

   

Samordningsudvalgets møder, 3-4 gange om året, er en central kanal for drøftelser af politiske og 

strategiske emner, ikke blot i forhold til implementering af aktiviteter i henhold til lov om infrastruktur 

for geografisk information, men også i forhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og 

regeringspolitikker med geodata-vinkler. Samordningsudvalget har ligeledes en formaliseret mulighed 

for dialog med andre sektor-udvalg om strategiske tiltag.    

   

Samordningsudvalget inddrages ved væsentlige INSPIRE høringer fx ved regelændringer og hvis det 

nationale kontaktpunkt skal indhente nationalt mandat forud for møder/forhandlinger i EU 

http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
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Kommissionen. Samordningsudvalget orienteres også i forbindelse med den årlige overvågning og 

ved den tre-årlige rapportering og informeres løbende om udviklingen af INSPIRE.   

Samordningsudvalget rådgiver dermed SDFE om implementeringen af INSPIRE og bidrager til øget 

nyttiggørelse af geografisk information i den nationale digitaliseringsindsats.   

   

Udvalgets medlemmer   

Samordningsudvalgets medlemmer repræsenterer de offentlige myndigheder og andre, som har 

interesse i infrastrukturen for geografisk information. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen.  

Medlemsrepræsentanterne kan også være enkeltpersoner med særligt kendskab til infrastruktur for 

geografisk information (se bilag 8.1 for liste over medlemmer).   

   

   

   

   

3.1.4   Forholdet til tredjeparter   
   

Den offentlige sektor udvikler og stiller infrastruktur for geografisk information til rådighed for 

tredjeparter i samarbejde med private udviklere, dataproducenter og forskningsinstitutioner. Den 

private sektor spiller en væsentlig rolle i etablering og nyttiggørelsen af geografisk infrastruktur fx, ved 

at udføre opmålingsarbejde, levere applikations-løsninger og rådgive om datas anvendelse.    

   

Infrastrukturen for geografisk information er baseret på standardiserede snitflader, som sikrer at de 

informationer og data, som offentlige myndigheder stiller til rådighed, danner et forretningsmæssigt 

grundlag for den videre udvikling af anvendelsesorienterede og borgernære løsninger.   

   

SDFE samarbejder tæt med Geoforum Danmark om at udbrede kendskabet til INSPIRE med særligt 

fokus på den private sektor. Det sker blandt andet via fælles workshops og indlæg på de nationale 

Kortdage8.    

   

Geoforum Danmark   

Organisationen har siden 1. januar 2001 arbejdet for at fremme den samfundsmæssige nytte af 

geografisk information. Geoforum Danmark er en forening med bestyrelse og årlig generalforsamling 

og har i dag en medlemskreds, som består af omkring 300 virksomheder og organisationer, private 

såvel som offentlige, og har desuden flere hundrede personlige medlemmer.   

   

Geoforum har nedsat et internationalt udvalg, der har til formål at følge og formidle den internationale 

udvikling på geodataområdet. Gennem artikler, oplæg, gå-hjem-møder, workshops og seminarer 

formidler udvalget internationale emner med relevans for den geobranche.    

   

Et tidligt eksempel på foreningens arbejde er udviklingen af en WMS-kogebog, der stiller skarpt på, 

hvordan OGC´s specifikationer hænger sammen og hvordan de kan bruges i praksis. Kogebogen 

henvender sig til GIS og IT-ansvarlige og bidrager til udbredelsen af OGC´s specifikationer i Danmark 

og kan være med til at skabe klarhed over begreber og teknologier. Kogebogen blev udarbejdet 

allerede i 2002 og har haft stor betydning for tidlig udbredelse af en af de vigtige standarder, som også 

INSPIRE direktivet bygger på; den er udarbejdet og udgivet i et samarbejde der omfatter: 

Geodatastyrelsen (nu SDFE) og de private virksomheder Grontmij (nu SWCO) og LE34 MapInfo 

Center.   

   

Geoforum er repræsenteret i Samordningsudvalget og deltager og bidrager jævnligt til større 

arrangementer og internationale konferencer eks. INSPIRE konferencen.    

   

3.1.5   Kommentarer til processen for overvågning og rapportering   
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Som det fremgår af det tidligere har SDFE en helt central rolle og et eget myndighedsansvar for 

implementeringen af INSPIRE direktivet og for udviklingen af infrastruktur for geografisk information i 

Danmark. Derfor er SDFE også ansvarlig for denne rapports tilblivelse og naturlig hovedleverandør til 

indholdet.    

   

SDFE udgiver hvert år en redegørelse, der belyser udviklingen af og perspektiverne for den nationale 

infrastruktur for geografisk information9. Hvor de årlige redegørelser giver en bred indgang til 

infrastruktur for geografisk information er medlemslandsrapporten særligt fokuseret på de dele af 

infrastrukturen, hvor INSPIRE har været løftestang for udviklingen, konkret har bidraget og/eller er en 

integreret del af løsningerne.     

   

Rapporten bygger på information fra INSPIRE dataansvarlige og en række aktører og interessenter, 

der har andel i udvikling og anvendelse af infrastrukturen for geografisk information i Danmark. Der er 

også inddraget oplysninger fra periodens INSPIRE overvågninger, hvor dataansvarlige og 

serviceudbydere har bidraget.   

   

                                                       
88 Kortdage er den danske geodatabranchens årlige konferencen. Konferencen strækker sig over tre dage og arrangeres af 

Geoforum Danmark   

Ud over inddragelse af nationale interessenter og eksperter har den tre-årlige rapportering været 

diskuteret i det Nordiske INSPIRE netværk med henblik på at udveksle erfaringer og best practise 

imellem landene.    
   

Efter aftale med DG Environment (DG ENV) d. 25. april 2016 følges denne rapport af et ekstra bilag: 

”overordnet plan for implementering af INSPIRE i Danmark 2016 – 2020”. Denne plan skal på generelt 

niveau gøre rede for, hvordan Danmark fremadrettet vil sikre at INSPIRE implementeres i henhold til 

direktivets tidslinjer og regler. Bilaget omhandler identifikation af datasæt under bilag 3 samt etablering 

af tjenester for disse, med fokus på de datasæt, der anvendes til rapportering af natur- og 

miljødirektiver jf. DG ENVs liste indeholdt i materialet til møde d. 25.4.2016. (se bilag 3 for plan og 

direktivliste)   

   

Den overordnede plan vil, efter aftale med DG ENV blive fulgt op af en mere specifik plan i september 

2016.   

   

3.2 Kvalitetssikring (Art. 12.2.)   
Den danske infrastruktur for geografisk information er baseret på internationale, anerkendte 

standarder, modeller og specifikationer. Der arbejdes med et fælles målbillede – en fælles 

referencearkitektur – hvilket giver et godt grundlag for at sikre en høj og veldokumenteret kvalitet af 

data og tilhørende datainfrastruktur. INSPIRE bidrager hertil med rammer, metoder og konkrete 

standarder og kvalitetskrav til eks. metadata.     

   

Opgaven med at sikre kvaliteten i datainfrastrukturen og gøre den let tilgængelig ligger fortrinsvis hos 

de offentlige parter. Dette arbejde åbner samtidigt for flere og bedre muligheder for, at den private 

sektor kan udvikle digitale løsninger til borgere, virksomheder og myndigheder – og sikre den fortsatte 

udvikling af det digitale samfund.    

   

Dette kommer til udtryk i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis Grunddataprogram, hvis formål 

netop er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang 

og fælles distribution af data. Derfor er kvalitetsforbedring af data en væsentlig opgave som en række 

registermyndigheder er pålagt forud for distribution af grunddata i den fælles offentlige Datafordeler.    

   

For at løfte kvaliteten af Grunddata er der, igennem de sidste par år, fjernet redundans og blevet 

ryddet op i og forbedret flere registre med centrale offentlige data fx:    
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• På ejendomsområdet forbedres registrene, således at oplysninger om ejendomme og 

bygninger samt disses ejerforhold registreres i autoritative registre på ejendomsområdet på en 

ensartet måde    

• På adresseområdet etableres en sammenhængende infrastruktur, og datagrundlaget 

forbedres, så det sikres, at data om adresser, stednavne og administrative enheder stilles til 

rådighed for alle på en effektiv måde   

• På virksomhedsdataområdet gennemføres der en række kvalitetsforbedringer    

   

Endelig gennemføres der løbende nye analyser, der vurderer om der bør igangsættes og 

gennemføres yderligere initiativer.   

   

Kvalitetssikring via crowd sourcing   

Det er dog ikke udelukkende via standarder, specifikationer og processer at kvaliteten af infrastruktur 

for geografisk information sikres og forbedres – et væsentligt element er brugernes indberetning af fejl 

og mangler. Den Fælles Indberetningsportal for geodata gør det muligt for brugere, der ofte har 

indgående lokalkendskab, at bidrage til geodatas kvalitet, aktualitet og værdi ved at foreslå rettelser til 

flere typer af geodata fx GeoDanmark data, Højdedata og topografiske data.    

   

   

   

   

   

3.2.1   Eksempler på kvalitetsforbedringer i grunddataprogrammet    
Data   

Adresser   

Adressedata er en vigtig ressource for blandt andet beredskabet, den kommunale sagsbehandling, 

ejendomsbranchen og for transportsektoren. Adressedata indsamles og vedligeholdes allerede i dag, 

men der ligger et uudnyttet potentiale i at forbedre og udvide disse data. Kvalitetsprojekterne i 

delprogrammet betyder blandt andet, at:   

• personer og virksomheder, som indtil nu ikke har fået tildelt adresser (fx i kolonihaver, 

feriebebyggelse, butikscentre og større erhvervsejendomme) tildeles adresser  • 

 administrative inddelinger (fx sogne og kommunegrænser) registreres i et nyt system   

• stednavnesystemet moderniseres, så andre parter kan integrere det med egne systemer og 

indmelde nye navne   

• der etableres et nyt adresseregister, Danmarks Adresseregister, der fungerer som autoritativt 

grunddataregister for vejnavne og adresser, der gives mulighed for fastsættelse af foreløbige 

adresser ved fx udstykning   

• en unik identifikation sikrer, at adressen kan fastholdes, selv om vejnavn og husnummer 

ændres   

• de autoritative adresser vil blive taget i brug som grundlag for personregistrering (CPR) og 

virksomhedsregistrering (CVR)   

• de nuværende adressetjenester (fx AWS) opdateres og gøres tilgængelige via Datafordeleren  

Som del af dette arbejde for at kvalitetsforbedre grunddata, kvalitetssikrede SDFE 

stednavnesystemet, så det nu fungerer som et referencegrundlag for digital forvaltning. Det 

betyder bl.a. at opdatering og udstilling af stednavne automatiseres, herunder at andre parter 

kan etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. I forbindelse med 

indmelding af nye stednavne, vil de blive kvalitetssikret, så entydigheden garanteres. F.eks. vil 

stednavnet straks blive forsynet med oplysningen om hvilken kommune navnet er placeret i.   

   

Ejendomme   

Indtil nu er ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger blevet registreret på forskellige 

måder i forskellige ejendomsregistre. Ejendomsdata forbedres og ensrettes.   

Det betyder blandt andet, at:   

• kommunernes brug af det fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) udfases   
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• der etableres et nyt register, Ejerfortegnelsen med oplysninger om de faktiske ejere af fast 

ejendom   

• grundregisteringen af alle typer fast ejendom sker på en ensartet måde og samles i et register: 

Matriklen.   

• grunddataregistrene Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen og Tingbogen anvender samme 

ejendomsidentifikation, BFE (Bestemt Fast Ejendom)   

• der sker tidlig registrering og entydig identifikation (BFE-nummer) af faste ejendomme   

   

   

Fælles modelregler   

For at sikre, at data kan sammenstilles på tværs af grunddataregistrene, og dermed bidrage til en 

mere effektiv forvaltning indeholder grunddataprogrammet også etablering af en fælles datamodel 

baseret på fælles modelregler (se kapitel 5 afsnit 5.1 for mere om modelregler). Ved udformningen af 

modelreglerne er der lagt vægt på tilpasning til eksisterende internationale og nationale standarder, og 

at reglerne er kompatible med INSPIRE. Flere grunddata er omfattet af INSPIRE-direktivet og de 

opstillede modelregler sikrer således, at grunddata og INSPIRE-data dokumenteres efter samme 

retningslinjer og at udstilling af data som grunddata og som INSPIRE data hensigtsmæssigt kan 

håndteres i samme miljø.    

   
Den fælles datamodel gør det lettere at sikre en høj og ensartet datakvalitet på trods af, at data i 

modellen vedligeholdes af forskellige myndigheder.   

   

Fælles distribution   

Distribution af grunddata sker via den fælles offentlige datafordeler, der i 2015 gik i luften i første 

testversion.   

   

Adgang sker via åbne standarder, således er alle datafordelerens geodata-services er specificeret 

efter OGC-standarder og overholder de lov- og reguleringsmæssige forhold, der gælder for disse (fx 

INSPIRE-direktivet). Dette er med til at sikre en høj og veldokumenteret servicekvalitet og dermed en 

effektiv og værdiskabende distribution.   

   

I den sammenhæng bør det også nævnes at Digitaliseringsstyrelsen5 i 2015 har indført ITILprocesser i 

systemforvaltningen, som skal være med til at forbedre kvaliteten af de fællesoffentlige itsystemer – 

herunder også Datafordeleren.   

   

Også GeoDanmark6, der tilvejebringer en lang række af de geografiske grunddata, og andre geodata 

som indgår i infrastrukturen for geografisk information, har fokus på kvalitet. I GeoDanmarks 

forretningsmodel (2015) hedder det bl.a at der skal yderligere fokus på kvalitet, aktualitet og 

homogenitet i GeoDanmark-data. Dette fx ved at sikre at den fælles dataspecifikation tilpasses 

grunddataprogrammets standarder for geodata.   

   

3.2.2   Metadatakvalitet   
   

SDFE har som led i sin INSPIRE myndighedsopgave udarbejdet nyt og forbedret vejledningsmateriale 

til brug for de dataansvarliges metadataarbejde. Fx en video, der viser hvordan man lægger metadata 

i Geodata-info.7 SDFE har også gennemgået alle metadata i Geodata-info vha. JRCs metadata- 

validator og sendt de enkelte dataansvarlige en kvalitetsstatus samt vejledning til, hvordan evt. fejl og 

mangler skal rettes.    

                                                      
5 Digitaliseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet, der blev dannet i 2011.  Styrelsens primære opgave er at varetage 

digitaliseringen af den offentlige sektor.   
6 GeoDanmark er en forening og et samarbejde mellem  og kommunerne om kortlægning og etablering af et "Fællesoffentligt 

Geografisk Administrationsgrundlag".   
7 Geodata-info.dk er den danske søgeportal http://geodata-info.dk/Portal/   
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Via redigeringsmodulet og det indbyggede valideringsværktøj sikres det, at metadata kun kan udstilles 

hvis det overholder INSPIRE (og ISO) standarden. I forhold til at sikre ajourføring er der i GI loven 

bestemmelser, der pålægger den dataansvarlige at ajourføre sine metadata mindst en gang årligt 

forud for den årlige monitorering af INSPIRE direktivet og ved større, væsentlige ændringer af 

datasæt.    

   

Naturstyrelsen8 er et godt eksempel på en INSPIRE dataansvarlig, der målrettet arbejder med at 

forbedre metadatakvalitet. Naturstyrelsen gennemførte i september 2015 en omfattende opdatering af 

styrelsens metadata. I praksis deltog hele IT-/datakontoret i arbejdet, som var koncentreret i én uges 

intensivt arbejde. Eksisterende metadata blev ajourført, manglende blev oprettet og forældede blev 

slettet.    

   

Naturstyrelsens metadata opbevares og vedligeholdes i et selvstændigt metadata-system baseret på 

Geonetwork. Systemet har forbindelse til geodata-info.dk, således at metadata automatisk høstes 

over i vores nationale søgetjeneste. Forud for ajourføringsarbejdet var de enkelte dataansvarlige 

fagkontorer inddraget – IT/-datakontoret havde udarbejdet skabeloner til angivelse af 

metadatainformationer og sendt dem ud til de faglige kontorer. I disse skabeloner blev informationerne 

om de enkelte datasæt skrevet ind, og herefter var det IT-/datakontorets opgave at føre 

informationerne ind i metadatasystemet. Denne ”ekstra arbejdsgang” vurderes at være gavnlig, idet 

erfaringen viste, at fagmedarbejderne havde vanskeligheder ved at bruge 

inddateringsbrugergrænsefladen i metadatassystemet.    

    

   

3.2.3   Procedurer for kvalitetssikring   
   

Kvalitetsledelse er grundlæggende et spørgsmål om løbende at forbedre kvaliteten af produkter og 

ydelser. I de komplekse og sammensatte processer, der kendetegner infrastruktur for geografisk 

information, er det særligt væsentligt at sikre kvalitet igennem alle processer fra indsamling af data, 

over bearbejdning til anvendelsen.    

   

SDFE indførte i 2014 et kvalitetsledelsessystem12 og en tilhørende”kvalitetshåndbog”. Det betyder at 

styrelsen arbejder med fælles, struktureret kvalitetsledelse for alle processer i værdikæden og på 

tværs af styrelsens enheder. Dermed arbejdes der i en fælles og standardiseret governancestruktur 

for processer, der er med til at sikre den aftalte kvalitet i alle led og understøtter løbende forbedringer 

hvor nødvendigt. SDFEs kvalitetsledelsessystem er baseret på principperne fra DS/EN ISO 9001.    

   

SDFE har ladet sig inspirere af Miljø- og Fødevareministeriet9 hvor lignende systemer har været i brug 

i flere år i både Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.    

   
Værdikædens processer   

Kvalitetssikring starter allerede ved indsamling af data med anvendelse af den nyeste teknologi og 

effektive og standardiserede metoder. Typisk sker det via en kravspecifikation og et godt eksempel 

herpå er GeoDanmarks specifikation, der er en fællesoffentlig standard for det digitale kortværk.    

   

Specifikationsarbejdet skal sikre, at GeoDanmark-data til stadighed er veldefinerede og velbeskrevne 

med klare retningslinjer for dataproduktion og vedligeholdelse af data, så konsistens og homogenitet i 

data kan sikres. Specifikationen vedligeholdes løbende og den nyeste revision er et resultat af de 

praktiske erfaringer med produktion, kvalitetssikring og anvendelse af GeoDanmark data, som er 

opnået gennem årene.    

   

                                                      
8 Naturstyrelsen er en institution under Miljø- og Fødevareministeriet. Fra 1. juli bliver den til to styrelser; Naturstyrelsen og Styrelsen 

for Vand- og Naturforvaltning.  12 Enterprise Architecture   
9 Tidligere Miljøministeriet   
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Figur 2. Værdikæden   

   
   

Kvalitetssikring foregår også løbende i behandlingen af de indsamlede data, det kan fx være 

generalisering og sammensætning af forskellige data til nye datasæt. Kvalitetssikring af de afledte 

geodatasæt sikrer deres fuldstændighed, nøjagtighed og anvendelighed, inden de distribueres til 

brugerne.    

   

De tilpasninger, der foregår i databehandlingen, kan være vigtige for slutbrugeren at have kendskab 

til. Derfor udarbejdes der metadata, der følger det endelige datasæt. Metadataene hjælper brugeren til 

at afgøre, om et bestemt datasæt kan bruges i bestemte sammenhænge. Derfor er adgang til 

standardiserede metadata afgørende for slutbrugerens valg og brug af geodata.   

   

INSPIRE understøtter og bidrager til at sikre tilgængelighed og udbredelse af standardiserede 

metadata, så brugere let kan se, hvilke offentlige geodata der eksisterer, og hvordan man får adgang 

til dem.   

   

3.2.4   Analyse af kvalitetssikringsproblemer   
Der er ikke i rapporterings-perioden foretaget deciderede analyser af kvalitetssikringsproblemer i 

forbindelse med implementering af INSPRIE direktivet. Som det fremgår af det foregående afsnit 

indgår kvalitetssikring, som et fast og veldokumenteret element af udviklingen og vedligeholdelse af 

infrastruktur for geografisk information.    

   

3.2.5   Foranstaltninger truffet for at forbedre kvalitetssikringen   
Beskrevet i de ovenstående afsnit    

   

3.2.6   Kvalitetscertificeringsordning   
Der er ikke etableret en certificeringsmekaniske for implementeringen af INSPIRE i Danmark.    

4 Funktion og samordning af infrastrukturen (Art.13)   

4.1 Generel beskrivelse af den geografiske infrastruktur   
Igennem mange år har den fællesoffentlige digitaliseringsindsats været styret af et fælles fokus på 

bedre, mere effektiv og mere sammenhængende service. Finansministeriet ved   

Digitaliseringsstyrelsen har et koordinerende ansvar for digitaliseringen af den offentlige sektor og har 

med skiftende bestyrelser, bestående af topledere fra den offentlige sektor, formået at fastholde et 

forpligtende samarbejde igennem skiftende digitaliseringsstrategier.    

   

Således har staten, kommuner og regioner også samarbejdet om at realisere den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi 2011-2015. Digitaliseringsstrategiens formål har været at modernisere 

danskernes kontaktflade til det offentlige og effektivisere den offentlige sektor. Denne strategi er, 

sammen med INSPIRE direktivet, rammesættende for den offentlige sektors arbejde med geografisk 

infrastruktur i Danmark.   
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Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner indgik, som del af udmøntningen 

af digitaliseringsstrategien, aftale om Grunddataprogrammet, der bl.a. indebar at en række grunddata 

blev stillet frit til rådighed i starten af 2013 som kilde til vækst og effektivisering.    

   

Grunddataprogrammet har hentet inspiration hos INSPIRE – både hvad angår principper for arbejdet 

med digital infrastruktur og i de konkrete standardiseringsanvisninger, som direktivet indeholder.   

   

Grunddataprogrammet   

Grunddata er de fundamentale oplysninger, som indgår i myndighedernes daglige sagsbehandling.   

Det er fx oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi, dvs. digitale kort. 

Grunddata kan indeholde personoplysninger, der er omfattet af persondataloven10, og de vil fortsat 

være beskyttet på præcis samme måde som i dag.    

   

Blandt Grunddata-registrene er:   

• Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) - indeholder information om danske virksomheder:   

det såkaldte CVR-nummer, virksomhedsform, adresse, ejere, branche osv.   

• Selskabsregistret - indeholder i lighed CVR information om danske selskaber.   

• Matriklen – indeholder både register- og kort-information.   

• Bygnings- og Boligregisteret (BBR) - indeholder detaljer om Danmarks bygninger.   

• Ejerfortegnelsen - indeholder information of ejerskab af fast ejendom i Danmark.   

• Landkortdata - indeholder geografisk information byer, veje osv.   

• Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) - indeholder detaljer om grænserne 

mellem geografiske inddeler af Danmark: sogne, kommuner, postnumre, retskredse og 

regioner med videre.   

• Danmarks Højdemodel - indeholder data om højden af terræn og overflade i Danmark   

 Stednavne- og Stamoplysningsregisteret - indeholder 200.000 danske stednavne.   

• Det Centrale Personregister - indeholder de danske personnumre med navn, adresse, 

fødselsdato, slægtsskab, statsborgerskab, medlemskab af Folkekirken. Dette register er 

omfattet af Persondatalovgivningen.    

   

Før 2013 har de fleste af de nævnte data været behæftet med betaling for adgang til at anvende data 

Den danske regering og Kommunernes landsforening besluttede, som del af Grunddataprogrammet at 

gøre adgangen til disse data gratis for både private virksomheder, offentlige myndigheder og borgere.   

   

   

   

   

   

   

                                                      
10 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828   
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Figur 3 Grunddata     

   

Formålet med grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem 

forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige 

myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer for 

borgere og virksomheder.   

   

Visionen er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, 

der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle – også af private virksomheder. Frie grunddata vil 

være til gavn for både den offentlige sektors effektivitet og for innovationen og værdiskabelsen i hele 

samfundet. Med grunddata som et nyt digitalt råstof kan der udvikles kommercielle produkter og 

skabes bedre offentlig information og service, som vil lede til større indsigt og kunne styrke 

demokratiet.    

   

Geodata omfattet af grunddataprogrammet   

En række af de data som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for er blevet 

identificeret som grunddata. De er således blandt de fundamentale oplysninger som indgår i 

myndighedernes daglige sagsbehandling på lige fod med oplysninger om personer, virksomheder, 

adresser og ejendomme. Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data er stillet frit til rådighed 

fra januar 2013 som en del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategis Grunddataprogram.    

   

Følgende geodata indgår i Grunddataprogrammet og anvendes således som grunddata, der indgår i 

talrige løsninger i både den private og offentlige sektor og til borgere:   

   

• Landkortdata fra GeoDanmark beskriver landskabets form og særlige kendetegn såsom byer, 

veje, skrænter, stier, vandløb, vindmøller og mange andre markante punkter i terrænet.   

• Matriklen består af en registerdel og en kortdel, der indeholder oplysninger om Danmarks ca. 

2,5 mio. jordstykker og deres arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et 

matrikelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. Matriklen er ved at blive udbygget med 

flere ejendoms typer, således at grunde, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund  

fremover identificeres og registreres ensartet. Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som bl.a.  
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viser registrerede ejendomsgrænser, vejrettigheder, fredskovsbelagte arealer, 

strandbeskyttelseslinjer og klitfredede arealer for hele Danmark.   

• Ejerfortegnelsen er et nyt autoritativt register som Geodatastyrelsen har ansvaret for at 

etablere, og som giver et overblik over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. 

Registeret skal omfatte alle ejerskifter, uanset om de bliver tinglyst eller ej, og etableres i 

tilknytning til Tingbogen.   

• Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) viser den detaljerede geografiske 

afgrænsning af en række administrative enheder som fx kommuner, regioner, sogne, 

retskredse, postnumre mv.   

• Danmarks Højdemodel indeholder en digital model over terræn og overflade med oplysninger 

om hvor langt over havets overflade et givent punkt i landskabet befinder sig.   

• Danmarks Stednavne indeholder ca. 200.000 stednavne, herunder de som optræder på de 

topografiske kort og i Kortforsyningen.   

   

Desuden indgår også adresser, som består af vejnavn, husnummer og postnummer mv., som altid er 

knyttet til et sæt geografiske koordinater. Adressens beliggenhed i et bestemt distrikt har ofte 

betydning for, hvilken myndighed der skal behandle en given sag.   

   

Udpegningen af geografiske grunddata er sket bl.a. på baggrund af de data, der allerede er omfattet 

af INSPIRE-direktivet og dermed GI-loven. Udgangspunktet er INSPIRE bilag 1 datatemaer, som 

betegnes som referencedata i direktivet. På den måde sikres det, at den standardisering og de 

investeringer, der foretages i forbindelse med implementeringen af direktivet, nyttiggøres i en bred 

sammenhæng. Dermed integreres implementering af INSPIRE direktivet direkte i arbejdet med 

udvikling af den nationale infrastruktur for geografisk information.   

   

   

Den Fællesoffentlige Datafordeler   

Myndigheder og virksomheder, der bruger grunddata, skal kunne modtage data hurtigt og pålideligt. 

Samtidig kan der spares penge i den offentlige sektor ved at distribuere data ad en fælles kanal frem 

for ad flere forskellige. Det er baggrunden for etableringen af Den Fællesoffentlige Datafordeler.    

   

Datafordeleren skal, trinvis, frem til 2017 erstatte de mange systemer, der nu distribuerer grunddata.  

På grund af den øgede digitalisering er der et stigende pres på registrene for at levere de ønskede 

oplysninger til brugerne med gode svartider og høj oppetid. Det betyder, at de eksisterende systemer 

til distribution ikke altid kan levere de ønskede data på tilfredsstillende måde. En fælles 

distributionsløsning vil imødekomme behovet for at kunne hente data nemt, hurtigt og pålideligt og 

med færrest mulige omkostninger. Og det vil spare mange resurser hos de registeransvarlige 

myndigheder, når det ikke længere er nødvendigt at modernisere mange forskellige 

distributionsløsninger hver for sig.    

   

Datafordeleren bliver til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering og leverandøren af den tekniske platform: KMD11.    

   

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har det fulde ansvar for projektet og arbejder for at sikre 

at:   

• der gennemføres en succesfuld implementering og videreudvikling af datafordeleren   

• datafordelerens operatør (driftsorganisation) etableres med henblik på effektiv drift   

• der etableres et tæt samarbejde med dataejere og brugere omkring datafordeleren   

   

   

Fælles modelregler   

De grunddata, som snart bliver tilgængelige på Datafordeleren, har indtil nu været dokumenteret og 

modelleret forskelligt. Derfor var det til tider vanskeligt at kombinere og udveksle dem på tværs. Nu 

                                                      
11 KMD er blandt Danmarks største it- og softwarevirksomheder med afdelinger i København, Århus, Odense og Aalborg.  

http://www.kmd.dk/om-kmd   
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har grunddatamyndighederne i samarbejde skabt én samlet og sammenhængende model for alle 

grunddata. Grunddatamodellen er offentligt tilgængelig og giver et overblik over data og 

sammenhænge mellem data.   

   

Grunddataprogrammet rækker over flere forskellige forretningsdomæner, der er mere eller mindre 

relateret til hinanden. For at sikre at grunddata let og fleksibelt kan udveksles og genbruges i mange 

sammenhænge, er det nødvendigt at arbejde på en fælles datamodel.   

   

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen sammen med bl.a. SDFE udarbejdet et sæt af fælles modelregler. 

Med dem sikres at modelleringen af dataobjekter sker ud fra et fælles sæt retningslinjer, og at der 

bygges på fælles grundegenskaber.   

   

Da flere grunddata allerede er omfattet af INSPIRE-direktivet, gav det god mening at se på, hvordan 

INSPIREs standarder og retningslinjer kunne anvendes i arbejdet. INSPIRE har et velfunderet 

modelmæssigt grundlag baseret på bl.a. ISO-standarder, og et velafprøvet metodemæssigt grundlag 

som EU's medlemslande har samarbejdet om at udvikle. Der er derfor lagt vægt på at genbruge 

INSPIREs standarder og retningslinjer i de fælles modelregler for grunddata.   

   

SDFE har i sin tilgang til datamodelleringen af grunddata tilstræbt at opstille generiske og robuste 

modeller, som indeholder den logik, de informationer og de sammenhænge, der gør data til et 

bærende fundament i den digitale forvaltning. Men endnu en gevinst i denne tilgang er, at SDFE kan 

etablere behovsstyrede versioner (views) på datamodellerne. INSPIRE som den fælles europæiske 

infrastruktur med fokus på natur og miljø er ét eksempel på views af datamodellerne. De danske 

grunddata er dermed baseret på internationale standarder og formater og præsentationen og 

indeholdet af de konkrete datasæt kan tilpasses den konkrete forretnings eller domænes behov.    

   

Dermed udstilles alle geografiske grunddata i henhold til INSPIRE direktivets krav.   

   

   

Metadata og den nationale søgeportal   

Geodata-info.dk er den nationale geoportal, der gør det muligt at publicere, søge og finde relevante 

geografiske data og tjenester med udgangspunkt i korte, beskrivende oplysninger – metadata.   

   

Geodata-info.dk er etableret i 2010 som en del af Danmarks INSPIRE implementering og fungerer 

som indgang til og overblik over nationale geodata og tjenester. SDFE har ansvaret for drift og 

vedligehold af Geodata-info.dk, der stilles til rådighed som en fælles komponent i infrastrukturen12, og 

er gratis for alle at anvende. Geodata-info.dk er baseret på open source-softwaren ”Geonetwork” og er 

udviklet i samarbejde med de øvrige nordiske lande.    

   

Publicering og søgning sker via standardiserede snitflader, der kan tilgås fra brugernes egne it-miljøer, 

herunder gængse GIS-systemer. Alle danske INSPIRE dataansvarlige er forpligtede til at udstille 

deres metadata via Geodata-info.dk og dermed i den ensartede og kvalitetssikrede struktur som 

direktivets gennemførelsesbestemmelser angiver. Geodata-info.dk er tilsluttet den Europæiske 

INSPIRE portal hvorfra danske INSPIRE datasæt kan tilgås.   

   

Som fælles komponent genanvendes og integreres Geodata-info.dk i den digitale infrastruktur fx i   

Danmarks Miljøportals Arealinformationssystem og i forbindelse med grunddata (Læs mere om   

Danmarks Miljøportal i afsnit 5.1.1). Således udstiller Datafordeleren metadata om grunddata fra 

Geodata-info.dk og dermed genbruges de registreringer som f.eks. INSPIRE dataansvarlige allerede 

har indtastet og vedligeholder. Der er således også integration af INSPIRE og grunddata på metadata 

niveau.   

   

   

                                                      
12 En fælleskomponent løser opgaver, som er fælles for en række anvendelser, og den kan bruges i en række forskellige 

sammenhænge tværs af myndighedsområder. Anvendelse af fælleskomponenter er et bærende elementer i en 

omkostningseffektiv digital infrastruktur.   
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4.1.1  Udvalgte eksempler på samarbejde om infrastruktur for geografisk 

information    
   

GeoDanmark    

Foreningen GeoDanmark13 er et fællesoffentligt samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering og alle landets kommuner, som tilvejebringer og vedligeholder et fælles, 

landsdækkende geografisk administrationsgrundlag.   

Samarbejdet bygger på en fælles vision om, at GeoDanmark data har en central rolle i den offentlige 

geografiske infrastruktur og bidrager til digital forvaltning og effektivisering af den offentlige sektor.    

   

GeoDanmark data er siden 2013 såkaldt ”frie grunddata”, dvs. at data stilles frit til rådighed for både 

offentlige og private brugere via Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings Kortforsyning.  Det er 

målet, at alle landets kommuner og staten løbende har adgang til et aktuelt og opdateret geografisk 

data-grundlag, der kan nyttiggøres i forvaltningsopgaver, der er afhængig af geografisk information. 

Samtidig er GeoDanmarks data også grundlaget for Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings 

topografiske produkter.   

   

GeoDanmark blev stiftet i 2007 under navnet FOTdanmark. Foreningens øverste myndighed er 

repræsentantskabet, hvor alle landets 98 kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

er repræsenteret. Ansvaret for foreningens drift varetages af en bestyrelse med 3 kommunale 

repræsentanter og 3 repræsentanter fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (se bilag 1.2).   

   

GeoDanmark har udviklet en ny forretningsmodel, som trådte i kraft pr. 1. januar 2015. 

Forretningsmodellen har fokus på aktualitet, kvalitet og homogenitet i data, som alle er vigtige 

parametre for, at de fælles data bedre kan understøtte forvaltningsmæssige anvendelser. Med 

forretningsmodellen er det således aftalt, at der fremover etableres en årlig landsdækkende 

billeddækning og forårsortofoto, samt at veje, bygninger, vandløb og søer ajourføres fotogrammetrisk 

én gang om året baseret på kommunale ændringsudpegninger. Øvrige objekttyper ajourføres hvert 5 

år. Sideløbende hermed arbejdes der med at højne aktualitet og kvalitet i data gennem administrativ 

ajourføring.      

   

For at give GeoDanmark data en central rolle i den geografiske infrastruktur, hvor data anvendes, 

ajourføres og kvalitetssikres som en integreret del af digitale forvaltningsprocesser, er der i 

forretningsmodellen aftalt, at der skal etableres en ny systemunderstøttelse i GeoDanmark. Målet er at 

det nye system skal kunne tages i brug i starten af 2018.   

   

                                                      
13 http://www.geodanmark.dk/   
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Figur 4. Korteksempel fra GeoDanmark   

   
   

   

   

   

Miljøministeriet som dataansvarlig INSPIRE -myndighed   

Miljø -og fødevareministeriet14 er langt den største bidragsyder af datasæt og tjenester til INSPIRE. 

Med en række data, der potentielt falder under bilag 3, har vedtagelsen af INSPIRE direktivet haft stor 

indflydelse på ministeriets organisering af og samarbejde om geografiske data.     

   

Miljøministeriets Udvalg for Digitalisering og Data har haft ansvaret for koordinering af ministeriets 

INSPIRE arbejde. Udvalget nedsatte i 2010 en arbejdsgruppe, der skulle støtte den konkrete 

implementering og sikre sammenhæng mellem de data og tjenester, der allerede understøtter 

miljøforvaltningen og INSPIRE. Derudover understøtter arbejdsgruppen at INSPIRE implementeringen 

koordineres med relevante eksterne organer som f.eks. EEA, SEIS, m. fl.   

   

Arbejdsgruppen skal også sikre, at udviklingen af de enkelte komponenter i infrastrukturen både tager 

højde for specifikke miljøfaglige forhold og fører viden om INSPIRE udviklingen tilbage til 

institutionerne. Arbejdsgruppen har også afklaret Miljøministeriets holdning til forslag til specifikationer 

for INSPIRE-data fra EU-kommissionen og kommet med forslag til national koordination af miljødata 

og - tjenester på baggrund af INSPIRE-direktivet.   

   

Udvalget for Digitalisering og Data og arbejdsgruppen er nedlagt med ressortændringerne i 2015. 

Samarbejdet om implementering af INSPIRE i miljøsektoren fortsætter dog med en tættere forankring 

i SDFE. De gode erfaringer fra samarbejdet er gengivet i den særudgave af tidskriftet Perspektiv, der 

udkom i forbindelse med at Danmark havde værtsskabet for INSPIRE konferencen i 201415 

Danmarks Miljøportal    

                                                      
14 Tidligere Miljøministeriet (2015)   

15 http://inspire-danmark.dk/media/2916242/inspire-impl-i-mim.pdf   
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Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem kommuner, regioner og Miljøministeriet (nu Miljø- og 

Fødevareministeriet). Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til 

forvaltning af Danmarks miljø og formidle miljødata til myndigheder og offentlighed. Af Miljøportalens 

samarbejdsaftale fremgår det også at et af portalens mål er at understøtte INSPIRE implementeringen 

i Danmark.   

   

Data stammer fra myndighederne (staten, kommunerne og regionerne) og inddateres i forbindelse 

med miljø- og naturovervågning, planlægning, forvaltningsafgørelser, arealudpegninger, tilsyn, 

egenkontrol m.v. Det et fx data om naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, 

landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand.   

   

På Danmarks Arealinformation (webGIS) kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer og 

studerende på en enkel og overskuelig måde selv finde de miljøoplysninger, som de har brug for. Her 

kan man få vist fx bestemte arealer og få indblik i natur- og miljøforhold, der har betydning for en 

ejendom. Det er også muligt at finde ud af, om der fx findes fredede områder eller jordforurening, på 

eller i nærheden af fx en ejendom man overvejer at købe.   

   

Miljøportalen er tjenesteudbyder for en række INSPIRE-data, eksempelvis Naturstyrelsens bilag 1 

datasæt: Fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder og Habitatområder.   

   

   

Satellit-billedportalen Saccess.dk   

I oktober 2013 blev SDFE’s satellit-billedportal, Saccess.dk, opdateret med nye billeder i høj opløsning 

taget af satellitten WorldView-2. Billederne skal især bidrage til analyse inden for forskning og 

forvaltning af natur, landskab og planlægning.    

   

De nye satellitbilleder hører, med en pixelstørrelse på 0,5 meter, til blandt de mest detaljerede der 

findes, og detaljeringsgraden er dermed den samme som på de flyfotos SDFE for få år siden 

benyttede til landkortlægning.   

   

Tilknyttet Saccess.dk er en kontaktgruppe bestående af bl.a. offentlige myndigheder, undervisere og 

forskere, der vil opsamle brugernes første erfaringer med billederne med henblik på videreudvikling af 

billedportalen.   

   

SDFEs svenske søsterorganisation, Lantmäteriet har i en årrække drevet en tilsvarende svensk portal, 

Saccess.se. Den danske portal udspringer af SDFE’s nordiske samarbejde og portalen er bygget efter 

samme model som den svenske.    

   

   

Standardisering af vej og trafikdata   

De meget omfattende, eksisterende data om veje og trafik kan nyttiggøres langt bedre, når data 

standardiseres og derved kan bruges på tværs af myndigheder og udveksles til tredje part f.eks. den 

private sektor.   

   

Dette er udgangspunktet for det tværgående standardiseringsarbejde på vejområdet, som   

Vejdirektoratet16 står i spidsen for. I arbejdet deltager, udover Vejdirektoratet, Kommunernes   

Landsforening (KL), KTC17, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark og SWECO. 

Standardiseringen udføres i overensstemmelse med INSPIRE’s principper for en fælleseuropæisk 

infrastruktur for geodata.    

   

På vejområdet er der i 2013 gennemført et pilotstudie om udvikling af en sådan vejreferencemodel. På 

sigt forventer Vejdirektoratet, at en fuldt udbygget vejreferencemodel på vejdata i 

                                                      
16 Vejdirektoratet er er en del af Transportministeriet. Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en 

række hovedlandeveje og mange af landets broer   
17 KTC er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor i Danmark herunder topchefer i fælleskommunale selskaber. 

KTC er talerør og udviklingsforum for denne sektor.   
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vejforvaltningssystemerne kan gøre forvaltningen af vejområdet mere effektivt ved at gøre det 

nemmere at udveksle og sammenstille data om veje fra forskellige kilder. Dette især fordi 

vejreferencemodellen vil kunne erstatte eller ”bygge bro” mellem de mange forskellige metoder til 

stedfæstelse af vejdata som er i brug i den offentlige og private sektor.    

   

En vigtig forudsætning for at genanvende og sammenstille vejdata på tværs af sektorer og 

organisationer er, at der etableres en fælles referencemodel for vejdata.   

I et samarbejde mellem KL, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Vejdirektoratet etableres 

en vejreferencemodel (VRD). VRD giver en entydig og historisk stabil reference til vejstrækninger og 

vil i forhold til standardiseringsprojektet kunne bidrage med en mere enkel sammenknytning mellem 

data og vejstrækninger.   

   

Et fælles referencesystem skal kunne anvendes af alle og skal derfor dække foreningsmængden af 

alle behov, hvorfor en fælles, national referencemodel for vejdata er inspireret af og kompatibel med 

INSPIREs Transportnet-model (RoadLinkSequence).   

   

   

112 app'en   

112 app’en er skabt i et samarbejde mellem Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen og Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering og app'en er finansieret af TrygFonden. Applikationen er gratis og 

blev lanceret den 8. april 2013 og ved udgangen af april måned var 112 app’en downloadet 750.000 

gange.     

   

Med Danmarks officielle 112 app18 kan man starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende 

mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kommer hjælpen hurtigere. Det er ganske simpelt at 

bruge 112 Appén. Har man brug får at alarmcentralen (1-1-2) skal man blot trykke på en knap på sin 

smartphone, og så vil alarmcentralen præcis kunne se, hvor man befinder sig. App’en sender 

automatisk gps-koordinaterne samtidig med samtalen. På den måde undgår man at komme i en 

situation, hvor man ikke kan forklare alarmcentralen, hvor man befinder sig.    
   

   

Ny hydrologisk højdemodel til klimatilpasning   

Som en del af et partnerskab mellem daværende miljøminister Ida Auken og forsikringsbranchen blev 

der i 2013 nedsat en arbejdsgruppe bestående af det daværende Miljøministerium, Forsikring & 

Pension og Erhvervs- og Vækstministeriet, der skulle komme med forslag til løsninger på de gentagne 

udfordringer med oversvømmelser i Danmark.     

   

Partnerskabet skulle også belyse, hvordan man kunne motivere borgerne til at forebygge vandskader, 

og hvordan de allermest oversvømmelsestruede huse kunne udpeges.    
Et væsentligt redskab i håndtering af oversvømmelser er en såkaldt hydrologisk højdemodel. Den anvendes 

til at beregne vandets strømningsveje på overfladen af jorden og til at udpege områder, som kan være 

i fare for at blive oversvømmet ved skybruds eller stormflod. Den er ligeledes et grundlæggende 

datasæt for kommunernes og spildevandsforsyningsselskabernes arbejde med kapacitetsproblemer i 

forhold til spildevand eller kloakvand   

   

Forsikring & Pension bidrog med en million kroner til udviklingen af højdemodellen og opgaven blev 

sendt i udbud. I slutningen af 2013 kunne offentlige institutioner, private virksomheder og borgere 

gratis downloade en første version af den hydrologiske højdemodel.   

   

Arbejdet med at tilpasse den hydrologiske højdemodel fortsatte i 2015, hvor SDFE inviterede 

interesserede virksomheder til at deltage i en markedsafdækning i forbindelse med etablering af et nyt 

hydrologisk tilpasningslag til Danmarks Højdemodel. Initiativet udføres i samarbejde med bl.a. Miljø- 

og Fødevareministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Den nye hydrologisk 

                                                      
18 http://www.112app.dk/   
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tilpassede højdemodel, bliver frit tilgængelig for alle som en del af Grunddataprogrammet og forventes 

at være færdig inden udgangen af 2016.    

   

   

4.2 INSPIRE parter   
Som det fremgår igennem hele denne rapport er udviklingen af infrastruktur for geografisk information 

– herunder implementeringen af INSPIRE – båret af en fællesoffentlig indsats, i samarbejde med den 

private sektor, hvor dette er relevant.    

   

INSPIRE direktivet udmøntes i Danmark via Lov om Infrastruktur for Geografisk information (L1331 

2008). Heri fremgår det at loven omfatter:..”geodatasæt, der besiddes af eller på vegne af en offentlig  

myndighed” og videre at…”geodatasæt, som besiddes af kommuner eller offentlige 

myndigheder…kun  

er omfattet af denne lov, hvis lovgivningen i øvrigt kræver indsamling eller udbredelse heraf”.   

   

Det betyder for nuværende at INSPIRE direktivet implementeres af statslige styrelser i Danmark. De 

datasæt, som kommuner indsamler, fx til det fælles offentlige Plansystem.dk19, aggregeres typisk på 

statsligt niveau og det er disse, samlede og sammenhængende datasæt, der identificeres og udstilles 

som ”INSPIRE data”. Dermed kan en bruger, fx. EU Kommissionen og EEA, tilgå landsdækkende 

datasæt direkte og ikke først skulle sammensætte en række kommunale informationer til et datasæt.   

   

   

Liste over danske INSPIRE myndigheder (april 2015):   

   

Dataansvarlig 

myndighed   

Data vedr. INSPIRE 

tema   

Naturstyrelsen   1 + 2 + 3   

Geodatastyrelsen   1 + 2 + 3   

Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter   

1 + 3   

Trafikstyrelsen   1   

Kulturstyrelsen   1   

GEUS   2 + 3   

Miljøstyrelsen   3   

NaturErhverv   3   

Danmarks Statistik   3   

                                                      
19 https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk   
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Dataansvarlig 

myndighed   

Data vedr. INSPIRE 

tema   

Danmarks   

Meteorologiske Institut   

(DMI)   

3   

Energinet.dk   3   

Energistyrelsen   3   

Statens Serum Institut   3   

   

   

Ændringer i den offentlige administrative struktur kan medføre ændringer til listen, hvorfor den må 

betragtes som mere eller mindre dynamisk. En opdateret liste, som et øjebliksbillede, fås ved den 

årlige overvågning af INSPIRE direktivet (se fx www.INSPIRE-Danmark.dk)   

   

   

   

   

4.3 Parternes roller    
Myndighedsansvaret   

I 2010 bemyndigede Miljøministeren Kort og Matrikelstyrelsen – nu SDFE –  at forestå implementering 

af INSPIRE-direktivet i Danmark. Styrelsen fik således myndighedsansvaret for gennemførelsen af 

GIloven, der er den retlige ramme om INSPIRE implementeringen i Danmark. Myndighedsansvaret 

dækker bl.a. følgende funktioner:   

   

Nationalt kontaktpunkt   

Kontaktpunktet er ansvarlig for at give løbende information om gennemførelsen af INSPIRE i 

national sammenhæng og rapportere på vegne af medlemsstaten til Kommissionen. Der ud 

over har kontaktpunktet til opgave at sikre kommunikation til og fra Samordningsudvalg, de 

nationale aktører samt de øvrige nationale kontaktpunkter i EU.   

   

Det drejer sig fx. om forberedelse og gennemførelse af nationale høringer i forbindelse med 

nye/ændrede regelsæt, formidling af EU kommunikation til de nationale aktører, 

kommunikation vedr. danske politiske og forretningsmæssige standpunkter. Kontaktpunktet 

har også ansvar for at den tre-årlige rapport om udviklingen af den geografiske infrastruktur 

udarbejdes og sendes til EU Kommissionen.    

   

Andre opgaver vedrører koordinering, rådgivning og afklaring af roller og ansvar mv. i forhold 

til de nationale INSPIRE aktører og andre interessenter (offentlige myndigheder, NGO´er, det 

private erhvervsliv, m. fl.). Det nationale kontaktpunkt repræsenterer Danmark i INSPIRE 

Komiteen og MIG-P og deltager desuden i arbejdet med EULF20 og ISA arbejdsgruppen for 

Geografisk Information og Tjenester.   

   

                                                      
20 The EULF is an action supported by ISA, the European Commission’s programme to support interoperability, sharing and reuse 

between Public administrations in Europe. EULF builds on INSPIRE. 

http://ec.europa.eu/isa/actions/02interoperabilityarchitecture/2-13action_en.htm   
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National Rapportør    

Har ansvar for at den kvantitative overvågning af INSPIRE implementeringen i Danmark. Det 

er den nationale rapportørs rolle at resultat af overvågningen sendes til EU Kommissionen en 

gang årligt.    

   

Den nationale rapportør varetager også rollen som teknisk ekspert bistand til det nationale 

kontaktpunkt samt opgaver i forbindelse med rådgivning og formidling af teknisk 

kommunikation af de danske INSPIRE myndigheder og andre interessenter. Den nationale 

rapportør er desuden medlem af MIG-T.   

   

   

INSPIRE team   

Det daglige sekretariats- og kommunikationsarbejde varetages af SDFE INSPIRE-team bestående af 

Det nationale kontaktpunkt og den nationale rapportør bistået ad hoc af forskellige eksperter.    

   

INSPIRE-teamet forbereder og gennemfører nationale høringer i relation til INSPIRE og fx ISA. Det er 

også teamets ansvar at vedligeholde den danske INSPIRE hjemmeside, der er hovedkanalen for 

kommunikation vedrørende INSPIRE i Danmark.    

   

   

Nordisk samarbejde   

INSPIRE-teamet er også en del af det Nordiske INSPIRE netværk. Netværket er en platform for 

videndeling, erfaringsudveksling og løbende koordinering vedrørende implementeringen af INSPIRE 

direktivet i de nordiske lande. Netværket inddrager konkrete erfaringer og viden fra øvrige nordiske 

arbejdsgrupper eks. i forbindelse med metadata, Copernicus, Digital Forvaltning mv. Der afholdes 

møde ca. hver 6. måned hvor også tematiske eksperter fra miljø- og naturområdet deltager.    

   

   

INSPIRE organisering i DK   

Samarbejdet og understøttelsen af den nationale INSPIRE implementering foregår løbende i en 

netværksbaseret struktur organiseret omkring de myndigheder, der besidder INSPIRE data.   SDFE 

har ansvaret for de forskellige netværk og afholder informationsmøder, workshops og bilaterale 

arbejdsmøder med jævne mellemrum. Frekvens og indhold af møder afhænger af behov og af hvilke 

emner, der er aktuelle.    

Udover at have adgang til løbende, opdateret information på INSPIRE-Danmark hjemmesiden 

kontaktes de INSPIRE ansvarlige også direkte via mail og/eller telefon når dette er hensigtsmæssigt.   

   

   

SDFE har et tæt samarbejde med Geoforum Danmark og har herigennem en kanal til det private 

erhvervsliv og forskningsinstitutionerne som benyttes efter behov fx inviteres private aktører med til 

INSPIRE informationsmøder.   

   

Samordningsudvalget deltager i høringer, rådgiver SDFE om politisk/strategiske emner og orienteres 

løbende om udvikling og implementering af INSPIRE.   

   

Som det fremgår af afsnit 4.1.2 har SDFE via sin centrale placering i arbejdet med den nationale 

geografiske infrastruktur, adgang til en række fora, eksperter og politiske organer, som inddrages i 

INSPIRE arbejdet efter behov.     

   

   

INSPIRE-Danmark.dk   

SDFE har ansvar for INSPIRE hjemmesiden INSPIRE-Danmark.dk. Denne er hovedkanal til 

information og kontaktoplysninger vedrørende INSPIRE implementeringen i Danmark. Hjemmesiden 

indeholder også oplysninger om andre emner med relevans til geografisk infrastruktur fx om ISA 

programmet. Den årlige overvågning og den tre-årlige rapport publiceres på hjemmesiden, der også 

har en engelsksproget afdeling. Se mere på www.inspire-danmark.dk   

http://www.inspire-danmark.dk/
http://www.inspire-danmark.dk/
http://www.inspire-danmark.dk/
http://www.inspire-danmark.dk/
http://www.inspire-danmark.dk/
http://www.inspire-danmark.dk/
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4.4 Foranstaltninger truffet for at lette udveksling af data mellem 

parterne   
Frie grunddata er et væsentligt bidrag til moderniseringen af den offentlige sektor. Når allerede 

indberettede data deles på tværs og indgår direkte i sagsbehandlingen, opnås en bedre og mere 

effektiv service for borgere og virksomheder. Medarbejderne i den offentlige sektor får færre tunge og 

rutineprægede opgaver, og der frigøres resurser.    

   

En åben og ensartet praksis for videreanvendelse af grunddata har imidlertid også stor værdi for den 

private sektor. Dels fordi virksomheder bruger disse data i deres interne processer, og dels fordi 

informationerne i de offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og 

løsninger.    

   

Frit tilgængelige grunddata for den private sektor er kort sagt en potentiel kilde til innovation, vækst og 

nye arbejdspladser.   

   

Fritagelsen for betaling af data for myndigheder, borgere og virksomheder, og dermed fjernelsen af en 

væsentlig barriere for anvendelsen af data, er en markant ændring i adgangen til offentlige grunddata 

på det geografiske område.   

   

Langt de fleste INSPIRE data er i dag frie og kan bruges af alle med ganske få betingelser som fx som 

angivet i det efterfølgende.    

   

Herunder følger et par eksempler på vilkår for brug af frie geografiske data, først fra 

Geodatastyrelsen21 og derefter et eksempel fra GeoDanmark.    

   

   

   

   

   

4.4.1   Vilkår for brug af frie geografiske data – Geodatastyrelsen/SDFE    
Generel information   

Geodatastyrelsen/SDFE, herefter Myndigheden, har de immaterielle rettigheder til de frie geografiske 

data (herefter data), og giver på nedenstående vilkår brugsret til data.  Vilkårene accepteres ved 

enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.   

Brugsret   

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret 

til data, som frit bl.a. kan:   

• kopieres, distribueres og offentliggøres,   

• ændres og sammensættes med andet materiale   

• bruges kommercielt og ikke-kommercielt   

Vilkår   

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, 

anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Det skal sikres, at brug 

af data er i overensstemmelse med dansk ret.    

Kildeangivelse   

Myndigheden håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:   

• på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:   

o ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen/SDFE” o Navnet på 

datasættet(ene)   

                                                      
21 Nu opdelt i to styrelser henholdsvis SDFE og Geodatastyrelsen   
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o Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om 

der er tale om en datatjeneste fx: ”Indeholder data fra 

Geodatastyrelsen/SDFE, Kort10, januar 2013”. Eller: ”Indeholder data 

fra Geodatastyrelsen/SDFE, Matrikelkortet, WMStjeneste”   

• sikre, at ”Geodatastyrelsen/SDFE” fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også 

nævnes på forsiden    

• stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed for tredjepart   

   

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Geodatastyrelsen/SDFE til 

tredjepart.   

Myndighedens rettigheder og ansvar   

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, 

fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.    

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.    

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.    

    

4.4.2   Vilkår for brug af frie geografiske data – GeoDanmark   
Som led i aftalen om frie grunddata, har Grunddatabestyrelsen, på baggrund af forslag udarbejdet af 

Geodatastyrelsen, vedtaget standardvilkår for brug af frie geografiske data. Disse standardvilkår 

kan ses på GST's hjemmeside.   
   

Standardvilkårene er tilpasset til GeoDanmark-data, som også kan udleveres i forbindelse med 

kommunernes videregivelse af data til 3. part. Tilpasningen tager højde for den delte ophavsret til 

GeoDanmark-data mellem kommunerne og GST.   

   

Vilkår for brug af frie geografiske data (FOT-data) 30.01.2013 Generel information Geodatastyrelsen 

og Danske kommuner herefter myndighederne har de immaterielle rettigheder til FOT-data, som nu er 

en del af frie geografiske data, og giver på nedenstående vilkår brugsret til disse data. Vilkårene 

accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.    

   

Brugsret    

Myndighederne giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset 

brugsret til data, som frit bl.a. kan:    

• kopieres, distribueres og offentliggøres,    

• ændres og sammensættes med andet materiale    

• bruges kommercielt og ikke-kommercielt,    

   

Vilkår    

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som myndighederne godkender, støtter, 

anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Det skal sikres, at brug af 

data er i overensstemmelse med dansk ret.    

Kildeangivelse Myndighederne håndhæver deres ophavsret. Når data anvendes skal brugeren på et 

rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:    

1. ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner”    

2. Navnet ”FOT-data”    

3. Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en 

datatjeneste. (fx: ”Indeholder FOT-data fraGeodatastyrelsen og Danske kommuner, januar 

2013”.    

   

Sikre, at ”Geodatastyrelsen” og ”Danske kommuner” fremgår på forsiden af en service, såfremt andre 

kilder også nævnes på forsiden og stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed for 

tredjepart    

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver FOT- data til tredjepart.   

Myndighedernes rettigheder og ansvar Data stilles til rådighed, som de er, og myndighederne har intet 

ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af 
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brug af data. Myndighederne garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data. Myndighederne 

kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.   

   

4.5 Samarbejdet mellem parterne   
Er beskrevet i de foregående kapitler og afsnit    

   

   

4.6 Adgang til tjenester via INSPIRE-geoportalen   
Geodata-info.dk er den danske geoportal, der gør det muligt for professionelle brugere samt borgere 

med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatjenester. Geodata-info.dk omfatter 

desuden den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet.   

   

Geodata-info.dk er blevet til i et nordisk samarbejde, udviklet på open source softwaren GeoNetwork22 

og er en fælleskomponent, de enkelte lande kan bygge deres søgetjenester på. De nordiske lande har 

haft store fordele af at samle og dele omkostninger og ekspertise og derved undgå dyrt 

dobbeltarbejde.    

   

Geodata-info.dk indeholder beskrivelser af geodatasæt og -tjenester (metadata), både de der er 

omfattet af INSPIRE direktivet og en række andre. Det er gratis at gøre sine geodatasæt og -tjenester 

tilgængelige på Geodata-info.dk, ligesom alle frit kan anvende portalen og søgetjenesten. Det er de 

enkelte dataejere, som har ansvar for at oplysningerne er korrekte og ajourførte.    

   

Beskrivelserne af såvel geodatasæt som -tjenester følger de krav, som er opstillet i 

gennemførelsesbestemmelserne for INSPIRE-direktivet og følger de gældende internationale 

standarder på området (DS/EN ISO 19115 Geographic information - metadata, DS/EN ISO 19119 

Geographic information - Services og DS/CEN ISO/TS 19139 Geographic information - XML schema 

implementation).   

   

På portalen er der adgang til en række vejledninger og videoer, der understøtter brug af portalens 

redigeringsmodul.   

   

Geodata-info.dk er en national søgeportal og indgang til den danske infrastruktur for geografisk 

information. Søgetjenesten bygger på SOA konceptet ”Publish, Find, Bind”, der sikrer sammenhæng 

mellem komponenterne i infrastrukturen og giver direkte adgang til data via de udstillede tjenester.    

   

   

Figur 5. Geodata-info er SOA baseret   

   

   
   

   

Fakta om Geodata-info.dk   

• Geodata-info.dk indeholder metadata for geodata og -tjenester, både de som er omfattet af INSPIRE-

direktivet og for andre.   

• Geodata-info.dk omfatter en national søgetjeneste, der følger de gængse standarder, som også 

INSPIRE-direktivet anbefaler.   

                                                      
22 http://geonetwork-opensource.org/   
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• Publicering og søgning sker via standardiserede snitflader, der kan tilgås fra brugernes egne itmiljøer, 

herunder gængse GIS-systemer.   

• Geodata-info.dk er en geoportal tilpasset danske forhold, så der via publicerings- og søgetjenesterne 

er implementeret en web-applikation med en brugergrænseflade.   

      

5 Brug af infrastrukturen for geografisk information (Art.14)   
Geodata får først værdi, når de tages i brug. For at brugeren nemt kan få fat i de ønskede geodata, 

skal der et distributionssystem til, som både kan håndtere store datamængder og sikre, at det altid er 

de mest opdaterede informationer, som brugeren har let, hurtig og sikker adgang til.    

   

Gennem den digitale datainfrastruktur får brugeren adgang til geodata fra kilden, således at der altid 

kan arbejdes med de nyeste og mest opdaterede versioner. Samtidig sikrer brugen af fælles 

standarder, at data fra forskellige kilder umiddelbart kan bringes sammen og bruges i forskellige 

løsninger. Den moderne distribution af geodata er derved med til at understøtte mere effektive 

arbejdsgange og nye løsninger og produkter. Distributionssystemet tilpasses og videreudvikles 

løbende for at kunne imødekomme nye krav.   

   

Væsentlige distributionskanaler for geografisk information er Kortforsyningen og den kommende fælles 

offentlige Datafordeler.  Disse to danner grundlag for en lang række anvendelser i den offentlige forvaltning 

og den private sektor. I det efterfølgende afsnit vil disse to distributionskanaler blive beskrevet nærmere med 

fokus på anvendelse. Afslutningsvis følger en kort beskrivelse af et andet vigtigt fælles offentligt 

distributionssystem PlansystemDK.   

   

   

5.1 Brug af infrastrukturens geodatatjenester   

5.1.1   Den fællesoffentlige Datafordeler   
I oktober 2015 gik Datafordeleren i prøvedrift med fem webservices, to WFS-services og en 

WMSservice med DAGI23-data, en WCS-service med data fra Danmarks Højdemodel og en 

WMSservice for skærmkortet. Alle services, der udstiller INSPIRE data opfylder direktivets krav til 

nettjenester.    

   

Med idriftsættelsen af Datafordeleren udbygges den offentlige digitale infrastruktur med endnu en 

væsentlig fælleskomponent. Distributionen af grunddata vil følge nedenstående principper.   

• Alle grunddata distribueres via Datafordeleren, og Datafordeleren kan også anvendes til at 

distribuere andre relevante data end grunddata.   

• Opdatering af grunddata sker fortsat gennem registermyndighedens grænseflader. 

Registermyndigheden skal til Datafordeleren levere og vedligeholde en opdateret kopi af 

grunddata med en frekvens, der er tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet.   

• Eksisterende dataansvar er uændret, og registermyndighederne sikrer udviklingen af 

specifikationer af tjenester til udstilling på Datafordeleren. Tværgående databeskrivelser 

udarbejdes i samarbejde af de relevante registermyndigheder.   

• Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fil-distribution til både 

offentlige og private brugere.   

• Datafordeleren giver adgang til grunddata via standardiserede aftaler.   

   

Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler har ret til 

at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente disse data uden 

yderligere omkostninger.   

   

                                                      
23 Danmarks Administrative Geografiske Inddeling – DAGI – er et standardiseret referencedatasæt, som beskriver – og viser – 

Danmarks administrative geografiske inddeling.   
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Datafordeleren opbevarer og distribuerer grunddata i henhold til gældende lov.   

   

   

   

   

   

    

Figur 6.  Datafordeleren    

   
   

   

Alle interesserede opfordres alle til at afprøve datafordeleren og på www.datafordeler.dk stilles 

information til rådighed, om hvordan man opretter sig som bruger og kobler sig på datafordelerens 

webservices.    

   

5.1.2   Kortforsyningen    
Distribution af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings geodata foregår gennem 

Kortforsyningen, der er en af de mest benyttede tjenester i Danmark og et væsentligt element i 

opbygningen af en fælles infrastruktur for geografisk information.   

   

Kortforsyningen udstiller en række INSPIRE data, særligt data omfattet af direktivets bilag, 1 fx 

matrikulære parceller, stednavne og administrative inddelinger. Disse data er omfattet af 

grunddataprogrammet og vil i løbet af 2016 blive ”overflyttet” til Datafordeleren for at sikre at der ikke 

vedligeholdes parallelle og konkurrerende udstillingsplatforme til grunddata.    

   

Kortforsyningen leverer forskellige raster- eller vektorbaserede topografiske og matrikulære 

landdækkende geodata i både store og små måleforhold samtidig med at den tilbyder egne 

opsætninger af forskellige kortværk. Kortforsyningen bygger på internationale standarder, 

ogunderstøtter bl.a. "Open Geospatial Consortiums" (OGC) standard for Web Map Services (WMS) 

og Web Feature Service (WFS). Brugeren kan således med en almindelig internetadgang få adgang til 

kort og geodata fra Kortforsyningen.    
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På Kortforsyningens selvbetjeningsportal kan der hentes24 data i form af færdige udtræk, som ligger 

klar til download. For nogle datasæt er der også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor 

brugeren selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data 

udtrækkes.    

Alle de udstillede data kan efter 1. januar 2013 hentes uden betaling, det kræver blot at man opretter 

en brugerprofil.    

   

Brugen af Kortforsyningen stiger kraftigt, og antallet af forespørgsler er steget kraftigt hvert år siden 

lanceringen i 2002. Både den offentlige og den private sektor benytter Kortforsyningens tjenester som 

en naturlig del af deres løsninger.    

   

Kortforsyningen anvendes i en lang række offentlige løsninger fx Borger.dk25, som er en portal, der 

giver borgerne digital adgang til det offentlige. Via digital signatur, har borgerne nem adgang til egne 

data samt adgang til geografisk relateret information om fx transport og miljø.    

   

Rejseplanen32 er et andet eksempel på anvendelse af data fra Kortforsyningen. Rejseplanen 

indeholder data fra alle danske tog- og busselskaber foruden de fleste færger – og baserer sig på 

grunddata fx det fælles offentlige adresseregister. Rejseplanen leverer over 10 mio. rejseplanopslag 

hver måned og er dermed Danmarks største offentlige internetservice.    

   

Tilknyttet Kortforsyningen har der i mange år været et partnerprogram med omkring 23 private 

virksomheder, som udvikler applikationer og slutløsninger til brugerne (se bilag1. 5 for liste over 

virksomheder). Partnerprogrammet har bl.a., omfattet adgang til teknisk dokumentation, nyheder og 

driftsinformation, årligt Kortforsynings-seminar samt adgang til udviklings- og demo-miljø samt 

support.    

   

I marts måned 2013 rundede Kortforsyningen 1 milliard forespørgsler og satte dermed en ny rekord for 

levering af geodata.    

Siden årsskiftet 2013, hvor geodata blev gjort frit tilgængelige for offentligheden er trækket på 

Kortforsyningens tjenester vokset næsten eksplosivt.    

   

Det var ikke kun trækket på tjenester, der steg voldsomt også antallet af brugere steg til 10.000 unikke 

brugere – en ny rekord. Siden januar 2013 har Kortforsyningen fået ikke mindre end 8.500 nye 

brugere, hvilket svarer til mere end en tidobling i forhold til 2012.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                      
24 Hentning (download) er muligt både manuelt og som service ved Atom feeds.   
25 https://www.borger.dk/Sider/default.aspx  32 
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Figur 7.  Antal webservice kald (WMS, WMTS, WFS, WCS) pr år   

   
   

5.1.3   PlansystemDK   
Et andet eksempel på brugen af infrastrukturens tjenester er Naturstyrelsens PlansystemDK26, der 

sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle – herunder også for andre systemer 

(sagsbehandlersystemer mm.). I Danmark har den fysiske planlægning siden 1970'erne foregået 

decentralt og inddraget offentligheden i beslutningsprocessen. I dag er det kommunerne, som inden 

                                                      
26 Ansvaret for Plansystem.dk er pr. 1. januar 2016 overgået til Erhvervs- og vækstministeren   
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for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle 

sig.    

   

Alle forslag kommer på en eller anden måde til høring eller offentlig debat, og de er tilgængelige for 

alle på Danmarks Miljøportal.    

   

Kommuner står for indberetningen af planerne og har ansvaret for planernes kvalitet og indhold, mens 

staten (nu Erhvervsstyrelsen) har ansvar for udvikling og drift af PlansystemDK. Med plansystemet 

skal planer kun meldes ind til staten én gang og ét sted. Alle institutioner, der som følge af 

lovgivningen skal anvende planerne vil automatisk modtage besked om nye planer fra systemet.    

   

I PlansystemDK vises både planernes egenskabsdata (attributværdier) samt deres geografiske 

udstrækning. Der er fri adgang til alle planer.  Både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder 

kan se planerne på kort, koble sig på systemet eller downloade planerne.   

   

PlansystemDK benytter det fælles offentlige metadataløsning Geodata-info.dk   

Systemet er bygget op efter fælles aftalte standarder og er koordineret med de europæiske standarder 

i INSPIRE.   

   

I de følgende afsnit vil brugen af geodata blive vist ved eksempler, der både omfatter offentlig og privat 

brug. Eksemplerne er hentet fra portalen Brugstedet.dk27.   

    

5.2 Offentlige myndigheders brug af geodatasæt   
Afsnit 6.2. og 6.3 vil blive behandlet samlet herunder   

   

5.3 Privat brug af geodatasæt    
Brugstedet.dk er en samling af konkrete eksempler på, hvordan geografisk information kan skabe 

værdi for virksomheder, privatpersoner og offentlige myndigheder. Her kan man læse, hvordan 

geografisk information bidrager til og understøtter overblik, effektivisering, planlægning, formidling og 

beslutningstagning. Eksemplerne kan bruges af alle, der ønsker inspiration og idéer til anvendelse af 

geografisk information i deres forretning eller forvaltning.   

   

Brugstedet.dk er en fælles kommunikationsplatform for hele det danske geodatadomæne og drives i et 

samarbejde mellem Geoforum og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.   

   

   

Eksempelsamlingen på Brugstedet.dk er inddelt i 10 kategorier:   

• IT- og Teleindustri   

• Klima og Energi   

• Kultur og Turisme   

• Ledelse og Økonomi   

• Medier og Formidling   

• Natur og Miljø   

• Social og Familie   

• Sundhed og Byggeri   

• Transport og Infrastruktur   

   

   

                                                      
27 http://brugstedet.dk/   
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Figur 8.  Brugstedet.dk   

   
   

   

Geodataprisen   

Geoforum stiftede i 2014 Geodataprisen i anledning af Kortdages 40 års jubilæum. Prisen uddeles 1 

gang årligt og består af en jurypris og en publikumspris. I månederne før uddelingen inviteres alle 

interesserede til at stemme på løsninger, innovationer, ideer mv. som præsenteres på Brugstedet.dk  

(læs mere om Brugstedet.dk i afsnit 6.4). På denne måde inddrages en bred skare af interessenter i 

udvælgelsen af kandidater til Publikumsprisen. På selve festaftenen stemmer publikum via mobilapp 

på tre nominerede og den der får flest stemmer vinder hæder og trofæ. I 2015 vandt dingeo.dk38  

juryprisen og 112 app’en publikumsprisen (se afsnit 5.1 for mere om 112 app´en)   

   

   

5.4 Eksempler på anvendelse fra Brugstedet.dk.   

5.4.1   Få kendskab til fredninger i Danmark   
På www.fredninger.dk kan man finde fredninger i Danmark via listeopslag eller via kort. Formålet med 

løsningen er at give kendskab til flora, fauna og kultur ved fredninger i Danmark og at give inspiration 

til en lang række naturoplevelser rundt om i hele Danmark.    

   

Fredninger.dk er administreret og ejet af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Brugeren af 

fredninger.dk får igennem en kortbaseret hjemmeside mulighed for at læse om planter, dyr og 

kulturhistorie i Danmark. Fokus er på både at lette information og borgerens adgang til fredninger.    

   

Adgang til fredninger er velbeskreven både igennem kort og tekst. Brugeren har også mulighed for at 

skrive en kommentar til den enkelte fredning og sende den til den ansvarlige DN lokalrepræsentant. 

Det er firmaet Cowi, der er leverandør af løsningen og baggrundskortet er © OpenStreetMap, som 

efter frigivelsen af de geografiske grunddata har brugt SDFEs topografiske informationer til 

kvalitetssikring af kortet. (http://brugstedet.dk/fa-kendskab-til-fredninger-i-danmark/)   
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5.4.2   Smidigere administration af arealstøtten   
Geodata spiller en central rolle for ansøgere og sagsbehandlere, når Landbrugs- og  

Fødevareministeriet skal administrere ansøgninger om EU-landbrugsstøtte. Internet Markkort 2.0 giver 

landmændene mulighed for nemt at indtegne de arealer, de ansøger om tilskud til og få overblik over 

arealernes offentlige registreringer.    

Landmænd kan også indtegne deres marker og indsende forslag til ændring af markblokke. Systemet 

indebærer fuld digital sagsbehandling af hele forløbet fra indsendelse af ansøgninger, over behandling 

af ansøgningen, til den afsluttende udbetaling af støtten.   

   

Fødevareministeriet har udviklet og driver systemet, der tilbyder én digital indgang for ansøgeren og 

adgang til alle udfyldte ansøgninger, breve og fuldmagter til for eksempel landbrugskonsulenter og 

geografiske oplysninger om egne arealer og indtegning af marker.    

   

Kortoplysninger og behandling af disse spiller en central rolle i administrationen – både når det 

kommer til støttetildeling og i den daglige drift i landbruget. Derfor er der med Internet Markkort 2.0 

etableret en fuldt integreret GIS-platform, som stilles til rådighed for både ansøgere, sagsbehandlere 

og andre interessenter. Indtænkt i løsningen er også elektroniske fuldmagter. Med en elektronisk 

fuldmagt kan en konsulent eller andre sende forslag til ændring af markblokke eller skemaer på vegne 

af en landmand. Tidligere kunne landmænd kun sende ind for deres egen bedrift. 

(http://brugstedet.dk/smidigere-administration-af-arealstotten/   

   

5.4.3   Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner   
De største byer i Danmark har indført miljøzoner for at reducere luftforureningen og   

partikeludledningen. Aarhus Universitet har lavet en luftkvalitetsmodel for at evaluere miljøzonernes   

                                                       
39 Nu Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering   

effekt på luftkvaliteten. Overordnet kan modellen både beregne luftkvaliteten på adresseniveau og  

fortælle hvor meget forurening du udsættes for – med andre ord både emission, koncentration og 

eksponering. Luftkvalitetsmodellen er baseret på ArcGIS fra Informi GIS og kan håndtere, beregne og 

analysere store datamængder og tage højde for kompleksiteten i data og beregningsmetoder. 

Modellen får input i form af:   

• Vejnetsdata   

• Data om trafikken og dens sammensætning – fx hvor mange procent lastbiler, varevogne eller 

personbiler udgør af den totale trafik   

• Hvor gamle bilerne er   

• Hvor hurtigt de har kørt, hvilket indikerer, hvor meget forurening de udleder.   

   

Derudover kan den beregne gadegeometrien ud fra GIS kort med vejnet og bygninger. Derfor kan 

modellen tage højde for de ting i gadebilledet, der har indflydelse på luftkvaliteten; fx hvis der er 

bygninger på begge sider af vejen, bygningernes højde og hvor tæt de står.   

   

“Modelsystemet betyder, at vi kan beregne koncentrationen på rigtigt mange adresser på en 

kosteffektiv måde. Det er relativt unikt, at vi kan det og det er der ikke mange andre, der kan,” fortæller 

Steen Solvang Jensen, Ph.d. og Seniorforsker ved Aarhus Universitet.   

(http://brugstedet.dk/luftkvalitetsmodel-evaluerer-effekten-af-miljozoner/)   

   

5.4.4   Danmarks frie geodata i en Minecraft-verden    
Som et led i indsatsen for at udbrede kendskabet til geodata har Geodatastyrelsen39 lagt hele 

Danmark ud i spillet Minecraft. Målet er at få børn og unge til at interessere sig for geodata. 

Geodatastyrelsen lancerede den 24. april 2014 ”Danmarks frie geodata i en Minecraft-verden”, og 

løsningen blev en sensation og fik hele verdenspressens bevågenhed. På få dage blev   
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Kortforsyningens video om Danmark i en Minecraftverden set 600.000 gange, og der har været over 

400.000 downloads af data fra Kortforsyningen. De opstillede demonstrationsservere blev på det 

halve år de var opstillet besøgt af knap 40.000 unikke spillere. Interessen for løsningen har med andre 

ord været enorm.   

   

Idéen til ”Danmarks frie geodata i en Minecraftverden” blev til hos to ansatte i   

Databehandlingsafdelingen i Geodatastyrelsen, som ville afprøve mulighederne i de data, de til daglig 

arbejder med og behandler. Her er der bl.a. tale om Danmarks højdemodel og udvalgte GeoDanmark- 

data. Og hvad der startede som et eksperiment, viste sig hurtigt at kunne realiseres i større omfang. 

Geodatastyrelsen havde fra starten af projektet fokus på undervisningssektoren, særligt folkeskoler, 

hvor utrolig mange børn i forvejen er bekendte med Minecraft-universet. Derfor blev lærere inddraget i 

processen, og der er forslag til brug i undervisningen både på gst.dk og på EMU-portalen.   

   

Enhver kan gratis downloade “Danmarks frie geodata i en Minecraftverden” fra Kortforsyningen, hvor 

dataene er udstillet på linje med de øvrige geodata fra Geodatastyrelsen.  

(http://brugstedet.dk/danmarks-frie-geodata-en-minecraft-verden/)   

   

5.4.5   Klimaændringer formidles i øjenhøjde    
Internetplatformen MapMyClimate formidler klimaændringers potentielle betydning for almindelige 

borgere og deres nærmiljø. Projektet tager udgangspunkt i en 2D- og 3D-kortmodel af Danmark og 

skaber et virtuelt rum, hvor klimaændringerne visualiseres og brugerne kan afprøve forskellige 

scenarier.    

   

En gruppe tunge vidensinstitutioner har bidraget til projektet, der formidler klimaforandringer så 

borgere, virksomheder og kommuner får et billede af, hvad de kan gøre for at forebygge ændringer. 

De detaljerede 2D- og 3D-kort er udgangspunktet for en virtuel model, hvor brugeren kan bevæge sig 

fra det ene sted til det andet – f.eks. i sit eget nærmiljø. I genkendelige omgivelser kan brugeren 

afprøve en række forskellige klimascenarier og få visualiseret konsekvenser både lokalt og for hele 

Danmark. MapMyClimate er bygget op om tre centrale elementer:   

1. Et klimabaromenter   

                                                       

   

2. En række interaktive sider om levevis og CO2-reduktioner   

3. En kolonne med klimaeffekter   

   

Ideen er, at brugeren kan eksperimentere med sin egen levevis og på den måde opdage, hvilke 

faktorer der spiller ind i det personlige CO2-regnskab. Indtænkt i platformen er også muligheden for, at 

brugere kan dele erfaringer og diskutere.   

   

De mange partnere i projektet har skullet formidle komplekse teknologiske løsninger i et tværfagligt 

samarbejde – med fokus på formidling af videnskab til lægmænd. Resultatet er blevet en platform, 

som kan bruges til formidling og dialog med den brede befolkning om spørgsmål relateret til miljø og 

sundhed.    

   

Udover den danske version er der også planer om en engelsk, fransk og spansk platform.   

   

Figur 9.  MapMyClimate   
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Løsningen er blevet til i et samarbejde mellem Blominfo, DHI Danmark, Danmarks MiljøUndersøgelser 

(nu DCE), Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Kommune, Ugebrevet Mandag Morgen, 

Microsoft, Minard Design og Morten Kvist og ejes af DHI Danmark.    

   

5.4.6   Kort til GPS understøtter naturoplevelser    
TOPO Danmark PRO er et detaljeret topografisk kort baseret på vektordata fra Geodatastyrelsen. 

Garmin har udviklet TOPO Danmark-kortet, som viser højdekonturer, skove, marskområder, samt 

kystdybdekurver og dybdekort over udvalgte søer.    

   

På vandreture får brugere et værdifuldt overblik over området med bakker og vandløb, de skal krydse, 

med 3D-profilering. 3D-funktionen er bygget på den nye, danske DEM-model (Digital Elevation 

Model).   

   

Efterhånden som GPS’erne bliver håndholdte og rykker ud af bilerne og med på cyklen, på skattejagt 

og fisketur skal kortene også være mere og mere detaljerede. TOPO Danmark indeholder detaljerede 

kort over stisystemer på kirkegårde, trædestier i klitterne ved kysten og selvfølgelig de mere 

etablerede vandreruter og skovstier. Kortet indeholder også interessepunkter, man kan søge frem 

eller vælge at få markeret på kortet, f.eks. parkeringspladser, restauranter og hoteller.   

   

Topografi henviser til landskabets form eller de fysio-geografiske kendetegn i landskabet, f.eks. højde 

over havet og placeringen af naturlige og kunstige landemærker i området så som skrænter, vandløb, 

byer, landsbyer, veje osv.   

Geodatastyrelsen har bidraget med det digitale topografiske grundkort. Det er for eksempel muligt ved 

at “pege” på et objekt og få oplysninger (attributter) om det, f.eks. at det er en skov, man peger på.    

Der er mange flere eksempler på brug af geografisk information på brugstedet.dk   

   

5.5 Brug af geodatasæt på tværs af grænser   
Grænseoverskridende miljø- og klimabegivenheder har i de senere år medført et intensiveret 

internationalt samarbejde om etablering og anvendelse af geodata - ikke mindst i EU-regi. Dette 

samarbejde er nu i FN-regi udvidet til at omfatte hele verden, da naturkatastrofer som oftest rammer 

på tværs landegrænser. Infrastruktur for geografisk information er således et globalt anliggende og 

rammerne for udvikling sættes i stigende grad på den internationale scene, fra lovbestemmelser, 

politikdannelse, standardisering og tematisk faglige samarbejder.    

   

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering repræsenterer Danmark i en række internationale fora 

og samarbejder i sin rolle som national myndighed for infrastruktur for geografisk information.    

   

5.5.1   UN-GGIM   
UN-GGIM (Global Geospatial Information Management) er etableret af FN’s komité for økonomiske, 

sociale og kulturelle rettigheder, som er FN’s officielle forum for spørgsmål i relation til geodata. 
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Formålet med UN-GGIM er at etablere et forum for koordinering og dialog mellem alle FN’s 

medlemslande og relevante internationale organisationer. Arbejdet i UN-GGIM berører alle facetter af 

geodata, lige fra understøttelse af FN’s nye bæredygtighedsdagsorden, til aktuelle problemstillinger 

vedrørende anvendelse af nye teknologier til dataindsamling og distribution, samt relaterede juridiske 

udfordringer mm.    

   

UN-GGIM:Europe er den regionale afdeling af UN-GGIM og blev oprettet i august 2014. Den har til 

formål at spille en ledende rolle i at sætte dagsordenen for udviklingen af geodata med et regionalt 

afsæt, samt at fremme adgang og anvendelse af geodata i Europa ifht. vigtige globale udfordringer.    

   

Danmark er repræsenteret ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings direktør i bestyrelsen. 

SDFE har i løbet af 2014 fokuseret sit arbejde i UN-GGIM omkring de udfordringer, der ligger i at få 

sikret udnyttelsen af geodata til understøttelse af målene i post-2015 dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. SDFE har samtidigt bidraget på det mere tekniske plan ved at deltage i definitionen af 

standardiserede referencedata til post-2015 dagsordenen.   

   

5.5.2   Arktisk samarbejde    
Arktis indtager en stadig vigtigere placering på den internationale dagsorden. De muligheder, der 

tegner sig med den fortsatte hurtige afsmeltning af bl.a. isen i Polarhavet og af Indlandsisen, og de 

udfordringer af økonomisk, miljø- og klimamæssig, politisk og anden art, denne udvikling fører med 

sig, er nu faste punkter under drøftelser mellem internationale beslutningstagere og i civilsamfundet 

verden over. I takt med denne udvikling er der kommet stigende fokus på vilkårene for de ca. 4 mio. 

mennesker, der bor i Arktis, og hvis fremtid afhænger af de beslutninger, der i de kommende år vil 

blive truffet vedrørende Arktis. Det internationale samfund har i Arktis en historisk mulighed for at 

støtte de arktiske folks udvikling, så den sker på deres præmisser og på en bæredygtig måde.    

   

Arktisk Råd er det centrale forum for samarbejde og beslutninger vedrørende Arktis. Arbejdet i Arktisk 

Råds arbejdsgrupper og task forces ledes af formandskabet i samarbejde med de arktiske staters 

repræsentanter (de såkaldte Senior Arctic Officials). Herudover deltager repræsentanter for de 

oprindelige folk (de såkaldte Permanent Participants) i en stor del af drøftelserne.   

   

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Naalakkersuisut samarbejder tæt med de øvrige 

syv arktiske landes kortlægningsmyndigheder om udviklingen af en digital infrastruktur for geografiske 

data (Arctic Spatial Data Infrastructure – Arktisk SDI) for at opnå en væsentlig forbedret anvendelse 

og fri udveksling af data om Arktis.    

   

En af de fundamentale byggesten i den Arktiske SDI er et sammenhængende digitalt kort over Arktis, 

som kan anvendes som reference- og baggrundskort til udstilling og anvendelse af geografiske data 

ift. opgaveløsninger. I samarbejdets første fase er den primære målgruppe Arktisk Råds 

arbejdsgrupper og understøttelse af deres opgaver og på længere sigt opgaverne inden for den 

offentlige forvaltning og forsknings- og uddannelsessektoren.    

   

Samarbejdet er inddraget i undersøgelsesfasen omkring etablering af en fælles arktisk højdemodel 

under Arktisk Råd med henblik på at understøtte klimaindsatserne i Arktis. En højdemodel beskriver 

højdeforholdene i landskabet i forhold til havniveauet og er grundlaget for væsentlige analyser, 

herunder analyser af konsekvenserne ved stigninger i havvandstanden. En fælles arktisk højdemodel 

vil gøre det lettere at sammenligne forsknings- og overvågningsresultater og dermed også styrke 

klimaindsatserne i Arktis.   

   

5.5.3   Nordisk samarbejde   
De nordiske myndigheder fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige, har 

en lang tradition for at samarbejde og udveksle ideer og erfaringer med udvikling og brug af 

infrastruktur for geografisk information.  I fællesskab er der etableret en række arbejdsgrupper, der 

arbejder med konkrete projekter om fx standardisering af data og anvendelse af geodata. 

Myndighederne deler desuden erfaringer om fx implementering af INSPIRE. Som en del af det 
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nordiske samarbejde er der også aftale om at hjælpe og aflaste hinanden ved at have fælles 

repræsentation i visse internationale organisationer og samarbejder.    

   

Nordisk INSPIRE netværk   

Netværket er en platform for videndeling og erfaringsudveksling vedrørende implementeringen af 

INSPIRE direktivet i de nordiske lande. Netværket har særlig fokus på det lovmæssige, strategiske og 

forretningsmæssige aspekt af INSPIRE implementeringen – herunder diskussion og vedtagelse af 

mulige fælles nordiske holdninger til forslag fra Kommissionen.   

   

Netværket mødes ca. 2 gange årligt og er meget aktivt mellem møderne, hvor netværkets medlemmer 

via mail, telefonmøder mv. drøfter og finder løsninger på forskellige konkrete problemstillinger vedr. 

INSPIRE   

   

5.5.4   European Location Framework - ELF   
Danmark deltager i ELF- projektet, der har som mål at levere en INSPIRE-kompatibel platform til 

distribution af sømløst, sammenhængende, pan-europæiske geografisk information.     

    

Projektet blev indledt i marts 2013 og forventes afsluttet oktober 2016 og består af et konsortium af 40 

partnere i hele Europa, hvis arbejde er medfinansieret af Europa-Kommissionen.    

   

   

5.5.5   Elsystemet-lige-nu   
Et eksempel på hvordan geografisk information anvendes på tværs af grænser er Energinet.dks 

interaktive kort ”Elsystemet lige nu”, der viser en række oplysninger om el og gas forsyningslinjer fra 

og til Danmark og de omkringliggende lande.    

Se kortet her http://www.energinet.dk/DA/El/Sider/Elsystemet-lige-nu.aspx   
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Figur 10 Elsystemet lige nu   
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Figur 11 Forbindelser til udlandet   

     

5.6 Brug af transformationstjenester   
   

I Danmark implementeres ikke egentlige transformationstjenester. I stedet for gøres geodatasæt 

tilgængelige til download som datasæt i overensstemmelse med INSPIREs implementeringsregler for 

interoperabilitet.   
  

6 Dataudveksling (Art.15)   

6.1  Dataudvekslingsordninger mellem offentlige myndigheder   
Dette emne er beskrevet i de forgående kapitler og afsnit    

   

   

6.2 Dataudvekslingsordninger mellem offentlige myndigheder og 

Fællesskabets institutioner   
   

Fællesskabets institutioner har adgang til de danske INSPIRE datasæt og tjenester. For at lette en 

eventuel anmodning om adgang, har SDFE udarbejdet vejledende materiale om de forhold, som de 

dataansvarlige myndigheder skal tage i betragtning i forbindelse med at give adgang.    

Materialet er tilgået af Samordningsudvalget, som også har besluttet, at der i foråret 2013 iværksættes 

en erfaringsopsamling med henblik på at sikre, at materialet er tidssvarende og anvendeligt en 

forvaltningsmæssig kontekst.    
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Vejledningsmaterialet er tilgængeligt på INSPIRE-danmark.dk 

   

6.3 Barrier for udveksling af geodatasæt og geodatatjenester   
I Danmark har arbejdet med at udvikle en fælles offentlig datainfrastruktur pågået i mere end 10 år. 

Hensigten har været at skabe interoperabilitet mellem data og tjenester, således at data let kan 

udveksles på tværs af administrative og faglige grænser. Med Grunddataprogrammet har dette 

arbejde taget et stort spring fremad. Nu ligger en række væsentlige og ofte benyttede datasæt i en 

standardiseret datamodel og udstilles via den fællesoffentlige datafordeler på en sådan måde at de 

kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og sammensættes på kryds og tværs 

(interoperabelt).   

   

For at opnå nytteskabende sammenhæng og let adgang til data kræves der indsatser på flere 

områder; dels skal data modelleres efter standarder, der skaber ensartethed og dels ska data 

struktureres så de kan udstilles via nettjenester. Tjenesterne skal overholde standarder så de kan ”tale 

sammen”, maskine til maskine og brugergrænseflader til data skal være intuitive og let anvendelige.    

   

INSPIRE er en væsentlig drivkraft i dette arbejde og er med til at ophæve datasiloer og 

tilgængeliggøre værdifulde informationer på fra faglige domæner som måske ikke har store traditioner 

for at dele data udenfor de rent faglige fællesskaber.     

   

6.3.1   Kompetencer og rekruttering    
For at etablere, udvikle og drive en datainfrastruktur, der kan understøtte effektiv udveksling af data, er 

der behov for at myndigheder og det private erhvervsliv kan rekruttere specifikke kompetencer. 

Ingeniørforeningen, IDA28 og DI41 har i maj 2015 lavet en prognose for Engineer the Future29, der 

viser, at der, i Danmark, vil mangle ca. 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. 

Prognosen viser at den forventede efterspørgslen efter personer med en teknisk videregående 

uddannelse bliver markant højere end udbuddet af denne arbejdskraft, hvilket må anses for en 

betydelig udfordring for den datadrevne dagsorden og for den fortsatte udbygning af 

datainfrastrukturen.     

   

Engineer the future har gennemført store kampagner og via en målrettet informationsindsats i 

folkeskolerne er der sat fokus på de mange muligheder teknologifagene giver. Målet er at øge antallet 

af unge som tager en teknologisk rettet uddannelse. Dette arbejde ser ud til at have båret frugt idet 26 

pct. flere har søgt ingeniørstudierne i april 2016.    

   

Det er dog ikke kun teknik og datamodeller, der sikrer at data kan bevæge sig frit mellem myndigheder 

og mellem myndigheder, borgere og det private erhvervsliv. Lovgivningen har en væsentlig indflydelse 

på hvordan og hvor effektivt data kan udveksles. Når der med digitaliseringsstrategien skrues op for 

de digitale ambitioner og teknologien bredes ud til nye områder, opstår der uundgåeligt nye juridiske 

problemstillinger. Derfor skal lovgivningen opdateres, så myndighederne kan bruge it som et naturligt 

arbejdsredskab i hverdagen.   

   

6.3.2   Digitaliseringsklar lovgivning   
Det er vigtigt at føre lovgivningen ajour på relevante områder, så myndighederne ikke forhindres i at 

udnytte it som et helt naturligt arbejdsredskab i hverdagen, og så der ikke er unødige juridiske 

hindringer for det tværoffentlige samarbejde.    

   

                                                      
28 IDA er interesseorganisation for ingeniører og tekniske og naturvidenskabelige akademikere 41 Dansk 

Industri - DI - er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.   
29 Engineer the Future er en alliance mellem en række store firmaer, Dansk Industri, ingeniørforeninger og DTU   
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På samme måde skal det digitale samarbejde på tværs af myndigheder gøre dialogen med det 

offentlige nemmere og hurtigere. Mange borgere og virksomheder forventer som en selvfølge, at 

myndighederne er fuldt ud digitale, og at det offentlige i sagsforløb udveksler oplysninger indbyrdes. 

Det skal lovgivningen understøtte, hvilket ikke altid er tilfældet i dag. Ændringerne i lovgivningen skal 

selvfølgelig respektere hensyn til fx borgernes retssikkerhed og privatlivets fred.   

   

At gøre lovgivningen mere digitaliseringsklar handler grundlæggende om tre indsatser:   

• At lovgivningen tilpasses, så den bedst muligt understøtter digitalisering af den offentlige 

sektor.   

• At mulighederne for digitalisering indtænkes fra starten, når der laves ny lovgivning på et 

fagområde.   

• At anskaffelsen af nye it-løsninger sker så enkelt og smidigt som muligt inden for gældende 

EU-regler.   

   

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet 

(Erhvervsstyrelsen), Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), SKAT 

og KL udarbejdet en vejledning til, hvordan man i højere grad kan indtænke digitalisering i det 

lovforberedende arbejde.    

   

Arbejdet udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvoraf det fremgår, at 

digitalisering skal indtænkes mere systematisk i lovgivningsprocessen.    

   

Vejledningen indeholder hvilke overvejelser om digitalisering, man kan gøre sig, når man sidder i det 

lovforberedende arbejde. Det er relevant på mange områder, hvor der hidtil ikke - eller kun i 

begrænset omfang - har været tænkt på digital kommunikation, digitale arbejdsgange m.v.   

  

   

7 Aspekter af Omkostninger / Gevinster (Art.16)   
Dette kapitel afsluttes med et afsnit, der omhandler gevinsterne af Grunddata i Danmark   

7.1 Omkostninger fra implementering af INSPIRE Directive    
Danmark betragter ikke INSPIRE som en selvstændig infrastruktur for geografisk information, men 

som en nyttig og integreret delmængde af den igangværende udvikling af den fællesoffentlige digitale 

forvaltning. Helt fra starten har den danske implementeringsstrategi handlet om, at få synergi mellem 

INSPIRE direktivet og andre drivere af en fællesoffentlig datainfrastruktur, og dermed bidrage til 

udviklingen af den nationale infrastruktur for geografisk information arbejdet med digital forvaltning.   

   

Da implementeringen af INSPIRE således anses for at være en del af den generelle udvikling af en 

national datainfrastruktur, kan der heller ikke med rimelighed udarbejdes en isoleret cost/benefit 

analyse for INSPIRE implementeringen.    

   

Den pragmatiske implementering af INSPIRE i Danmark bygger på den forudsætning, at der under 

alle omstændigheder, som følge af den teknologiske udvikling og den fortsatte udvikling af digital 

forvaltning, vil ske investeringer i den geografiske infrastruktur i de nærmeste år. Målsætningen er, at 

omkostningerne til implementeringen af INSPIRE passes ind i de generelle omkostninger til 

udviklingen af den nationale infrastruktur for geografisk information, som det hidtil er sket.    

   

7.2 Observerede gevinster    
Som det gælder for omkostninger, er det heller ikke muligt at isolere konkrete, kvantificerbare 

gevinster ved INSPIRE implementeringen i Danmark. Den tætte sammenhæng til den nationale 

infrastruktur gør det vanskeligt at afgøre, om specifikke fordele vedrører INSPIRE eller den generelle 

udvikling af infrastrukturen. Som nævnt i Medlemslanderapporten 2010-2012 kan der identificeres   
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nogle væsentlige, afledte gevinster ved INSPIRE hvor det særligt skal fremhæves at 

Grunddataprogrammet har hentet inspiration i INSPIRE direktivet.    

   

Det angår principper for arbejdet med digital infrastruktur og i de konkrete   

standardiseringsanvisninger, som direktivet indeholder. INSPIRE-direktivets principper har i flere år 

været udgangspunktet for udvikling af infrastruktur for geografisk information i Danmark og 

udpegningen af geografiske grunddata er sket på baggrund af de data, der allerede er omfattet af 

INSPIRE-direktivets bilag. På den måde sikres det, at den standardisering og de investeringer, der 

foretages i forbindelse med implementeringen af direktivet, nyttiggøres i en bred sammenhæng.   

   

7.3 Grunddataprogrammets Business Case   
Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at 

effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder at nedlægge kopiregistre og sikre 

opdatering/opbevaring af autoritative grunddata ét sted. Der er tale om en grundlæggende 

infrastruktur-investering, der skal være med til at sikre omstilling til digital forvaltning   

   

Alle grunddata stilles som udgangspunkt frit til rådighed for alle offentlige myndigheder, private 

virksomheder og borgere. Det betyder, at grunddata er en fælles digital resurse, som frit kan 

anvendes til både kommerciel og ikke-kommerciel brug. Grunddata kan altså frit bruges til alt fra 

hobby-projekter til kommercielle produkter og tjenester.    

   

Med et frikøb af grunddata ønsker den offentlige sektor at fjerne barriererne for anvendelsen af 

offentlige grunddata uden at skulle have del i omsætning eller lignende. Grunddata skal bruges 

mest muligt i det danske samfund til at skabe effektivitet, vækst og nye innovative digitale services. 

Der vil dog være grunddata, som ikke kan stilles frit til rådighed for alle. Det drejer sig fx om 

personfølsomme data som dem, der er i CPR-registeret.    

   

Selv om grunddata stilles frit til rådighed for alle, koster det selvfølgelig fortsat de offentlige 

myndigheder resurser at producere, vedligeholde og kvalitetssikre grunddata. Det arbejde skal fortsat 

finansieres – ellers ville der ikke længere være grunddata af ordentlig kvalitet. Derfor er regeringen og 

KL blevet enige om at omlægge finansieringen af grunddata, således at alle myndigheder, der 

anvender grunddata, giver et bidrag via deres bevilling eller bloktilskud.   

   

Fri adgang til gode grunddata for alle er en god forretning for den offentlige sektor og for samfundet 

som helhed. Når initiativerne er fuldt indfasede, forventes de samfundsmæssige gevinster at være 

ca.800 millioner kr. om året. Gevinster i den private sektor vil være op mod 500 millioner kr. om året, 

og det forventes, at bl.a. ejendomsbranchen, forsikringsbranchen, den finansielle sektor, 

teleselskaber, gps-producenter, offentlige selskaber og iværksættere er blandt dem, der vil få stor 

glæde af initiativerne.   

   

   

    

Figur 12 Samfundsmæssige gevinster ved grunddata   
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Forventningen er, at frisætningen af geodata per 1. januar 2013 vil have en positiv effekt på 

samfundsøkonomien og skabe vækst og en mere effektiv offentlig sektor. Private virksomheder skal 

ikke længere betale for geodata. Dermed fjernes en væsentlig barriere for at erhverve data.  

Virksomheder kan herefter frit udveksle data og udvikle nye produkter og løsninger, hvor geodata 

indgår.    

   

Offentlige myndigheder forventes at kunne reducere deres udgifter til at opdatere og vedligeholde 

egne geodata og it-systemer, og fælles data-sæt kan endvidere fremme samarbejde på tværs af 

myndigheder. Det bliver endvidere muligt for offentlige myndigheder at udveksle de frie geografiske 

data med virksomheder og borgere. De frie geodata vil også bidrage til, at der fastsættes fælles 

datastandarder på andre områder.   
   
En businesscase, der ligger til grund for frisætningen af geodata, indikerer, at der er gevinster for både 

den offentlige og den private sektor. Samlet vurderes den årlige nettogevinst at være gennemsnitligt 

omkring 100 mio. kr. årligt frem mod 2020. Den offentlige sektor, inklusive offentlige selskaber, vil 

have en positiv nettogevinst frem mod 2020 trods indtægtstabet, når Geodatastyrelsen og 

kommunerne mister indtægterne fra deres hidtidige salg af geodata. Den private sektor forventes i 



INSPIRE   Member State Report: Denmark 2013-2015   

   

44   

   

   

businesscasen frem mod 2020 at få en betydelig gevinst på i alt 822 mio. kr. Allerede i år 1, det vil 

sige i 2013, er gevinsten ved frisætningen estimeret til 75 mio. kr.   
   

Ved at rydde op i og forbedre offentlige registre med centrale grunddata og samtidig gøre disse data 

frit tilgængelige for alle myndigheder, virksomheder og borgere kan færre dobbeltregistreringer, 

mindre paralleldrift af registre og færre udgifter til administration give effektiviseringsgevinster for ca. 

en kvart milliard kroner årligt i det offentlige. Virksomheder og borgere slipper samtidig for at give det 

offentlige de samme oplysninger flere gange. Endvidere kan fri adgang til de offentlige grunddata af 

høj kvalitet give besparelser og nye og bedre muligheder for vækst og innovation i det private 

erhvervsliv på op mod en halv milliard årligt.   

   

Frie grunddata vil give både borgere, virksomheder og myndigheder en række mærkbare fordele:   

   

Gevinster for myndigheder   

Grunddataprogrammet forventer effektiviseringsgevinster for ca. en kvart milliard kroner årligt i 

kommuner, regioner og staten.   

• Optimeret og bedre sagsbehandling   

• Færre manuelle arbejdsgange og registreringsopgaver   

• Færre fejl og sparet tid på at udbedre fejl   

• Sparet tid og penge til køb, indlæsning og vedligeholdelse af data   

• Billigere udvikling af nye it-systemer   

• Driftsbesparelser i forbindelse med datahåndtering i eksisterende it-systemer   

• Færre skygge- og kopiregistre   

   

Gevinster for virksomheder   

Grunddataprogrammet forventer besparelser og nye muligheder for vækst og innovation på op mod en 

halv milliard kroner årligt i den private sektor.  •  Nye databaserede forretningsmuligheder   

• Færre udgifter til indkøb af data   

• Frigivelse af ressourcer, når data kun hentes ét sted og ikke skal vedligeholdes   

• Billigere udvikling af nye it-systemer, når data ligger eksternt   

• Driftsbesparelser i forbindelse med datahåndtering i eksisterende it-systemer   

• Færre indberetninger   

   

Gevinster for borgerne    

Grunddataprogrammet forventes at lette samspillet med det offentlige.   

• Bedre offentlig service i form af hurtigere sagsbehandling og færre fejl i borgernes sager   

• Færre indberetninger til det offentlige for fx at korrigere fejl    

• Mindre genindtastning i digitale selvbetjeningsløsninger, når blanketter automatisk udfyldes 

med relevante og fuldt opdaterede grunddata.   

   

Fri adgang til gode grunddata for alle er en god forretning for den offentlige sektor og for samfundet 

som helhed. Når initiativerne er fuldt indfasede i 2020, forventes de samfundsmæssige gevinster at 

være ca. 800 millioner kr. om året.   

   

8 Konklusion    
Udviklingen af den geografiske infrastruktur i Danmark har i årene 2013 til 2015 været overordentligt 

præget af det fælles offentlige Grunddataprogram og frigivelse af en række væsentlige 

referencedatasæt - herunder også en lang række geografiske data. Med frie geografiske data, der 

udstilles via en fællesoffentlig datafordeler, er der fjernet en væsentlig barriere for anvendelse og 

deling af data i både den offentlige og private sektor. Forventningerne til den vækst og effektivisering,   

der hermed skabes kan aflæses i den meget positive business case, der ligger til grund for 

Grunddataprogrammet.    
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Effekten af de frie grunddata har været en af hovedårsagerne til en næsten eksplosiv udvikling i 

anvendelsen af geografisk information i perioden 2013-2015. Alt tyder på at anvendelsen af geografisk 

information vil fortsætte med at stige i årene frem også ansporet af det tætte samarbejde mellem den 

offentlige og private sektor i Danmark.    

   

INSPIRE har haft, og har stadig, en afgørende rolle i udviklingen af den nationale datainfrastruktur 

ikke bare via tekniske standarder og metoderammeværker, men også som en driver for øget 

bevidsthed om værdien af geografisk information. INSPIRE vil også fremover understøtte det 

tværoffentlige samarbejde om digitalisering generelt, og i særlig grad i forbindelse med anvendelse og 

udvikling af grunddata.   

   

Grunddataprogrammet har også ansporet til et gennemgribende kvalitetsløft af en række registre og 

sikret at der via fælles datamodeller er skabt interoperabilitet mellem data så de kan anvendes på 

tværs af faglige og administrative domæner.    

   

INSPIRE parterne er i gang med at sikre at deres data ikke blot lever op til INSPIRE direktivets regler, 

men også at de hænger sammen med og kan bruges i den nationale datainfrastruktur. Dermed sikres 

en større værdi af den investering de enkelte styrelser foretager, både i forbindelse med INSPIRE 

implementeringen og som en del af det fælles offentlige Grunddataprogram.   

   

Den fortsatte vækst i anvendelse af geografisk information og dermed krav til dataudbyderne om flere,  

bedre og kvalitetssikrede data, stiller også krav til en fortsat udbygning og udvikling af 

datainfrastrukturen. Det betyder, at der i årene fremover vil være en øget efterspørgsel på 

kompetencer, der udover IT kendskab også har viden om hvordan data modelleres og struktureres.  

Skal væksten og effektiviseringspotentialet indfries skal der være adgang til de nødvendige 

kompetencer og ressourcer – det bliver en udfordring for Danmark og andre lande i den nære fremtid.   

   

I årene 2013 til 2015 er INSPIRE blevet en endnu mere integreret og værdifuld komponent i den 

nationale datainfrastruktur og arbejdet med at sikre værdien af INSPIRE i miljøforvaltningen vil 

fortsætte i årene fremover. Særligt vil det være afgørende at INSPIRE data og services kan 

genbruges i miljøforvaltningernes overvågning og rapportering af de mange miljødirektiver.   

   

    
Bilag   

Bilag 1 Liste over organisationer    
   

1. Medlemmer af Samordningsudvalget   
   

Direktør Kristian Møller   

(formand)   
SDFE, repræsentant Energi,   

Forsynings- og   

Klimaministeriet   

www.sdfe.dk   

EU-direktør Sarah Børner   

NaturErhvervstyrelsen, Miljø- 

og Fødevareministeriet   

mail@naturerhverv.dk   

http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
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Direktør Kristian Møller   

(formand)   
SDFE, repræsentant Energi,   

Forsynings- og   

Klimaministeriet   

www.sdfe.dk   

Statsgeolog Heidi   

Christiansen Barlebo   
GEUS, repræsentant for   

Energi-, Forsynings og   

Klimaministeriet   

geus@geus.dk   

Kontorchef Kiann   

Stenkjær Hein   

SKAT, repræsentant for   

Skatteministeriet   

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=5050   

Afdelingsleder Eric thor   

Straten   
VD, repræsentant for   

Transport- og   

Bygningsministeriet   

vd@vd.dk   

Direktør Jane Wiis   Repræsentant for KL   kl@kl.dk   

Kontorchef Tommy   

Kjelsgaard   

Repræsentant for Danske   

Regioner   

regioner@regioner.dk   

Lektor Esben Munk   

Sørensen   
Repræsentant for Aalborg   

Universitet, Københavns   

Universitet og Danmarks   

Tekniske Universitet   

ems@land.aau.dk   

Præsident Winn Nielsen   Geoforum Danmark   www.geoforum.dk   

http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
http://www.geoforum.dk/
http://www.geoforum.dk/
http://www.geoforum.dk/
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Direktør Kristian Møller   

(formand)   
SDFE, repræsentant Energi,   

Forsynings- og   

Klimaministeriet   

www.sdfe.dk   

Landinspektør Torben   

Juulsager   
Repræsentant for   

Praktiserende   

Landinspektørers Forening   

plf@plf.dk   

2. GeoDanmarks bestyrelse   
  

GeoDanmarks bestyrelse varetager foreningen GeoDanmarks overordnede ledelse. Bestyrelsen 

består af 6 medlemmer, der repræsenterer enten den statslige del eller den kommunale del af 

GeoDanmark.     

Bestyrelsen består af:   

   

• Christian Bjerg, Formand, Direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune.  • 

 Søren Reeberg Nielsen, Næstformand, Vicedirektør, Styrelsen for Dataforsyning og   

Effektivisering.    

• Anders Carlsen, Kontorchef, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.     Thorben 

Hansen, Kontorchef, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.   

• Marie Louise Madsen, Kontorchef, KL.   

• Flemming F. Christensen, Sektionsleder, Silkeborg Kommune. Flemming er sektionsleder 

for Vej og Trafik i Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune.   

   

   

   

3. Miljøportalens bestyrelse   
   

Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal træffer de overordnede beslutninger i forbindelse med portalens 

drift og udvikling.   

    

Medlemmer af Danmarks Miljøportals bestyrelse   

Bestyrelsen består af to medlemmer fra hver af parterne: KL, Danske Regioner og Miljøministeriet.  

Formandsskabet ligger hos Miljø- og Fødevareministeriet.   

    

  David Fjord Nielsen   

(formand)   

Vicedirektør, Naturstyrelsen, 

Miljø- og Fødevareministeriet 

dafni@nst.dk   

  Emil Fannikke Kiær   

Økonomi- og IT-direktør,   

NaturErhvervstyrelsen,    

Miljø- og Fødevareministeriet       

   

Eva Kanstrup   

Direktør for Teknik og Miljø,   

Herning Kommune  

admek@herning.dk   

   

Erling Friis Poulsen   

Afdelingschef,    

Kommunernes   

Landsforeningefp@kl.dk   

http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
http://www.sdfe.dk/
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  David Fjord Nielsen   

(formand)   

Vicedirektør, Naturstyrelsen, 

Miljø- og Fødevareministeriet 

dafni@nst.dk   

  Emil Fannikke Kiær   

Økonomi- og IT-direktør,   

NaturErhvervstyrelsen,    

Miljø- og Fødevareministeriet       

  
Morten Sørensen   

Enhedschef,   

Regionernes Videncenter for   

Miljø og Ressourcer   

Danske Regioner   

  
Hans Fredborg   

Vicedirektør,    

Region   

Midtjyllandhans.fredborg@ru.rm.  

dk   
mso@regioner.dk   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

    

4. Geoforum Danmark   
  

Geoforums bestyrelse   

Bestyrelsen er Geoforums retningssættende udvalg, der har ansvaret for at formulere og nå 

strategimålene, ligesom den har ansvaret for, at udvalgsarbejdet er i tråd med Geoforums vision og 

mission. Medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt for en toårig periode, mens bestyrelsessuppleanter 

vælges for en periode på et år. Det er generalforsamlingen, der en gang om året vælger 

medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen.   
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Winn Nielsen   
Præsident   
Københavns  Kommune 

bf04@tmf.kk.dk Tlf. 3060  

3687   

   
Ulla Kronborg Mazzoli   
Vicepræsident Geodatastyrelsen  
ukm@gst.dk   
Tlf. 72 54 55 26   

   

   
Thomas Kristian  Kristensen   
Kasserer Gis Group ApS 

thomas@gisgroup.dk   
Tlf. 2083 1505   

   
Thomas Balstrøm   
Bestyrelsesmedlem   
Københavns Universitet DK-1350 

København K  tb@ign.ku.dk Tlf. 

6160 0869   

   
Karen Frederiksen   
Bestyrelsesmedlem Jammerbugt  

Kommune   
kaf@jammerbugt.dk   
Tlf. 7257 7313   

   

   
Sik Cambon Jensen   
Bestyrelsesmedlem  

KMD sca@kmd.dk   
Tlf. 4460 1000   

   

   

   
Simon Kamp Danielsen   
Bestyrelsesmedlem  

NIRAS skda@niras.dk   
Tlf. 6023 3983   

   

   
Jesper Kilsmark   
Bestyrelsessuppleant Aarhus  

Kommune jkil@aarhus.dk   
Tlf. 4185 9785   

   

   
Jeanette Mayland Olsen   
Bestyrelsessuppleant Geomatic 

jmo@geomatic.dk   
Tlf. 7020 5046   

   

5. Oversigt over Kortforsyningens partnere 2013   
  

• Atkins Danmark A/S    

• breakoutimage as    

Bestyrelsessuppleant     Bestyrelsessuppleant     
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• COWI    

• Euman A/S    

• Experian A/S    

• Geodata Danmark    

• Geograf A/S    

• GeoPartner    

• Grontmij A/S    

• Hvenegaard & Jens Bo    

• Informi GIS A/S    

• Innovative Business Software A/S    

• Intergraph Denmark A/S    

• JO Informatik    

• KMD A/S    

• LE34 A/S    

• LIFA A/S    

• NIRAS A/S    

• Orbicon    

• Pitney Bowes MapInfo    

• Rambøll    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
    

6. Liste over INSPIRE dataansvarlige   
   

Opdateret den 28.08.2015   

   



INSPIRE   Member State Report: Denmark 2013-2015   

   

51   

   

   

Dataansvarlig 

myndighed   

Navn    e-mail   

Danmarks Statistik   Henning Christiansen   hch@dst.dk   

DMI   Ellen V. Laursen   evl@dmi.dk    

DMI   
Morten Lundgaard  

Mortensen   

mlm@dmi.dk   

Energinet.dk   Poul K. Andersen   pka@energinet.dk    

Energistyrelsen   Katja Scharmann   ksc@ens.dk   

GEUS   Marianne B. Wiese   mbw@geus.dk    

SDFE_GeoDanmark   Kurt F. Toft   kft@gst.dk    

Kulturstyrelsen   Claus Dam   dam@kulturstyrelsen.dk    

SDFE_Adresser   Finn Jordal   fij@mbbl.dk    

SKAT   Karen Skjelbo   ksk@mbbl.dk    

Miljøstyrelsen   Anders Windelin   andwi@mst.dk    

NaturErhverv   Sune Pedersen   sunp@naturerhverv.dk    

Naturstyrelsen   Allan Kristensen   ALLKR@nst.dk    

Statens Serum Institut   Thomas T. Nielsen   THTN@ssi.dk    

Trafik-og byggestyrelsen   Patrick A. Liebgott   pali@tbst.dk    

Kystdirektoratet    Mathias Poulsen   Mathias.Poulsen@kyst.dk   

         

INSPIRE team   Lars Storgaard   laers@gst.dk    

   Ulla Kronborg Mazzoli   ukm@gst.dk    
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Bilag 2 Organisatoriske ændringer 2013-2015   

   

Geodatastyrelsen flytter til et andet ministerium    

I forbindelse med det nye regeringsgrundlag (juni 2015) er det besluttet, at Geodatastyrelsen flyttes til  

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. I Energi-, Forsynings- og Klimamisteriet får Geodatastyrelsen 

Energistyrelsen, DMI, GEUS, Energitilsynet og Energinet.dk som nye søsterinstitutioner.    

   

Departementschef, Thomas Egebo, i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet siger:   

”Vi byder velkommen til Geodatastyrelsen, som jo er spændende at få ind i familien. Geodatastyrelsen 
er en digital data- og infrastrukturvirksomhed, der passer rigtig godt ind i det nye Energi-, Forsynings- 
og Klimaministerium. Geodata har stor betydning for arbejdet med forsyning, energi og klima i 
Danmark. Denne synergi ser vi frem til at dyrke endnu mere fremover”   

   

Direktør, Kristian Møller, Geodatastyrelsen siger: ”Det er spændende med de nye kolleger i de 
kommende søsterinstitutioner, som vi stort set alle kender og allerede arbejder sammen med. Vi har 
været rigtig glade for at være en del af Miljøministeriet, men det giver god mening, at vi med vores 
fokus på data og infrastruktur nu kommer endnu tættere på arbejdet med energi, forsyning og klima, 
hvor nytten ved geodata også er stor”.   
   

   

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedlægges   

--her skal indsættes noget tekst--   

   

   

Geodatastyrelsen deles i to selvstændige styrelser pr. 1. januar 2016   

Som led i regeringens plan "Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og 

virksomheder" opdeles den nuværende Geodatastyrelsen i to selvstændige styrelser - Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering med placering i København og Geodatastyrelsen med placering i 

Aalborg.    

Geodatastyrelsen i Aalborg får 104 medarbejdere inklusive de otte medarbejdere, som allerede er 

placeret i Aalborg. Herudover indgår 13 søopmålere fra Forsvaret i organisationen i Aalborg. 

Geodatastyrelsen får ansvaret for opgaver på ejendomsområdet og vedrørende søopmåling og 

søkortlægning.    

   

De resterende opgaver i den nuværende Geodatastyrelsen overgår til Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering.    

    

   

Bilag 3 Overordnet plan for implementering af INSPIRE 

direktivet i Danmark 2016-2020   
   

DG Environment (DG ENV) har på baggrund af den sidste overvågning af INSPIRE direktivet (2015) 

samt Midtvejsevalueringsrapport (2014) påpeget en række udeståender og forfaldne deadlines overfor 

medlemsstaterne. For at få sat gang i implementeringsprocessen har DG ENV inviteret alle 

medlemsstater til møder.   

Hensigten med møderne er dels at afklare og blive enige om hvilke udeståender de enkelte lande har 

og dels at blive enige om en plan for hvordan de enkelte lande vil opfylde deres forpligtelser.   

Danmark, Sverige og Finland blev inviteret til et fælles nordisk møde.    

Mødet afholdtes d. 25. april 2016 og blev ledet af Robert Konrad, Head of Unit Governance, 

Information and reporting, DG Environment, European Commission.    
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På mødet præsenterede DG ENV en liste med 16 direktiver, som DG ENV mener, bør danne grundlag 

for en prioritering af implementeringsindsatsen vedr. bilag 3 (se skema herunder). Listen angiver ikke 

hvilke geodatasæt, der skal gøres tilgængelige under hvert direktiv. Det forventes at en sådan oversigt 

over geodatasæt udarbejdes af EEA og DG ENV og præsenteres for de nationale kontaktpunkter på 

MIG P møde i juni 2016.    
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Table A: Reporting timetable until 2020    
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Environmental Directives with reporting 

obligations   

Reporting deadlines   

Directive 2008/50/EC on ambient air quality 

and cleaner air for Europe   

31/12/2015   

Directive 2007/60/EC on the assessment and 

management of flood risks – flood risk 

management plans    

22/03/2016   

Directive 2000/60/EC on establishing a 

framework for the Community action in the 

field of water policy - river basin management 

plans    

22/03/2016   

Directive 2008/56/EC establishing a framework 
for community action in the field of marine 
environmental policy (Marine Strategy   

Framework Directive)   

31/03/2016,15/10/2018,   

15/10/2020   

Emissions - Regulation EC/166/2006 

concerning the establishment of a European 

Pollutant Release and Transfer Register  

(ePRTR) and Directive 2001/80/EC on the 

limitation of emissions of certain pollutants into 

the air from large combustion plants (the LCP  

Directive)    

31/03/2016   

Council Directive 91/271/EEC concerning   02/06/2016   

urban waste-water treatment     

Council Directive 91/676/EEC concerning the 

protection of waters against pollution caused by 

nitrates from agricultural sources   

16/06/2016   

Council Directive 1999/31/EC on the landfill of 

waste   

30/09/2016   

Directive 2000/60/EC establishing a framework 

for Community action in the field of water 

policy (WFD)    

30/09/2016 and 22/03/2019   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Environmental Directives with reporting 

obligations   

Reporting deadlines   

Directive 2009/147/EC on the conservation of 

wild birds    

31/12/2019   

Directive 2000/60/EC establishing a framework 

for Community action in the field of water 

policy (WFD)   

22/12/2018   

Directive 2010/75/EU on industrial emissions  

(the Industrial Emissions Directive or IED)   

30/09/2017   

Directive 2002/49/EC  relating to the 

assessment and management of environmental 

noise (the Environmental Noise Directive –  

END)    

31/12/2017   

Directive 2006/21/EC on the management of 

waste from the extractive industries (the mining 

waste directive)   

01/02/2018   

Council Directive 92/43/EEC on the 

conservation of natural habitats and of wild 

fauna and flora   

30/06/2019   

Directive 2007/60/EC on the assessment and 

management of flood risks   

22/03/2019, 22/03/2020   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Overordnet implementeringsplan Danmark   
For Danmark gælder at særligt to emner skal have skærpet opmærksomhed:   

1. Identifikation af evt. manglende datasæt under bilag 3 jf. listen over direktiver herover   

2. Etablering af adgang til bilag 3 datasæt.   

   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/legis.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/legis.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/legis.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/legis.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
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Overordnet plan   

Prior to the meeting on the 25th. Of April, SDFE and relevant agencies have meet to discuss the 

INSPIRE situation in Denmark on decision maker level. In May and June 2016 SDFE and these 

agencies meet again with the purpose of setting up plans which could be as follows:     

a) On the basis of the list of datasets potentially used when reporting on the environmental 

directives listed in table A (above) ownership to the datasets are being identified and 

confirmed   

b) With the relevant authority an analysis on how many of these geospatial datasets are already 

available online.    

c) With the relevant authority an analysis on how many of the identified datasets NOT already 

on-line are on a digital (electronic) format. As stated in the GI Law (transposing the Directive):   

“1.-(1) This Act shall apply to spatial data sets if 1) they are in electronic format”   

d) With the relevant authority draft a list of datasets, on electronic format, that are not yet 

accessible via the National Geoportal.    

e) With the relevant authority draft a prioritized plan for establishing services and making the 

datasets available on-line as soon as possible.   

   

Regarding bringing data “online” SDFE have already planned two major efforts to support the 

authorities:   

a) A workshop (third of its kind) regarding setting up services – the experts from SDFE will 

(again) give introduction and hands-on guidance. The WS is planned for June 2016 with a 

follow up in October.   

b) The outcome of the pilot that investigates the possibility of setting up a central national 

INSPIRE distribution using SDFEs infrastructure that has been developed since 2002   

   

Another effort supporting the goal of giving access to annex 3 data are the on-going work on a 

common database that shall hold data regarding the surface water domain. The database is being 

developed by Danmarks Miljøportal and will not only offer to host data but also structure them into 

data models that are compliant with INSPIRE. This makes it easier to create a distribution via services 

for a range of annex 3 data.  

   

A part from focusing on bringing more annexes 3 data on-line SDFE has planned a modernization of 

the National Geoportal “Geodata-info.dk”. The project is scheduled to start in October 2016 and will 

result in new functionality and a more user-friendly interface and search facility.    

   

   

   

   

   

    
Referenceliste    

   
   

Websites:   
   

www.sdfe.dk   www.gst.dk   www.brugstedet.dk   

www.geoforum.dk   www.kl.dk   www.digst.dk   

www.ida.dk   www.datafordeler.dk   www.miljoeportal.dk   

www.nst.dk   www.sacces.dk   www.geodata-info.dk   

http://www.brugstedet.dk/
http://www.brugstedet.dk/
http://www.brugstedet.dk/
http://www.brugstedet.dk/
http://www.digst.dk/
http://www.digst.dk/
http://www.digst.dk/
http://www.digst.dk/
http://www.datafordeler.dk/
http://www.datafordeler.dk/
http://www.datafordeler.dk/
http://www.datafordeler.dk/
http://www.miljoeportal.dk/
http://www.miljoeportal.dk/
http://www.miljoeportal.dk/
http://www.miljoeportal.dk/
http://www.geodata-info.dk/
http://www.geodata-info.dk/
http://www.geodata-info.dk/
http://www.geodata-info.dk/
http://www.geodata-info.dk/
http://www.geodata-info.dk/
http://www.geodata-info.dk/
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www.sdfe.dk   www.gst.dk   www.brugstedet.dk   

www.di.dk         

   
   

Publikationer:   
   

o INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION I DANMARK   

2010, 2013, 2014, udgivet af Kort og Matrikelstyrelsen,   

Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering o 

Årsrapport 2013, udgivet af Geodatastyrelsen o Effekten af de frie 

geografiske grunddata, maj 2014, DeLoitte o GODE GRUNDDATA  

TIL ALLE– EN KILDE TIL VÆKST OG   

EFFEKTIVISERING, Oktober 2012, Regeringen og KL o  

Folketingstidende G, Redegørelse nr. R 3 (10/10 2013), Folketinget o  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1205/2008 af 3. december   

2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv   

2007/2/EF med hensyn til metadata (EØS-relevant tekst) o  

INSPIRE-implementeringen i Miljøministeriet, 2014, Kristensen,   

Windelin, Storgaard o INSPIRE – hvorfor er det en god ide?,  

2014, Kronborg Mazzoli o Økonomien i det fælles grunddataprogram, 

2012, KL   
    
   

http://www.brugstedet.dk/
http://www.brugstedet.dk/
http://www.brugstedet.dk/
http://www.brugstedet.dk/
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