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Frie geodata til alle i Danmark
En geodata-revolution skyller netop nu 
indover Danmark. Baggrunden er  frikøbet 
af grunddata, strømlining af data og 
 registre, og sikring af nem adgang til data 
– alt sammen initiativer, som er et resultat 
af aftalen om Den fællesoffentlige  
digitaliseringsstrategi.

den danske Regering, Kommunernes Landsforening og Danske 
Regioner har i august 2011 indgået en aftale om Den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi 2011–2015 med den politiske undertitel ”Den 
digitale vej til fremtidens velfærd”. Digitaliseringsstrategien skal 
bidrage til fælles målsætninger om kvalitet, tryghed og effektivitet 
i den offentlige sektor og i samfundet som helhed.

Den nye digitale velfærd skal realiseres ved modernisering 
af den offentlige sektor gennem en bedre udnyttelse af it og ny 
teknologi i den offentlige service samt via et offentlig digitalt sam-
arbejde mellem myndigheder, borgere og private virksomheder.

tre veje til målet
Digitaliseringsstrategien er opdelt i tre hovedspor, hvoraf spor 3 – 
”Tættere offentlig digitalt samarbejde” – omfatter fokusområderne: 

Robust digital infrastruktur: For at sikre en velfungerende og 
troværdig informationsudveksling af digitale data, er det vigtigt, 
at den digitale infrastruktur er på plads. Dette vil lette udvekslin-
gen af data og gøre det billigere for myndigheder at udvikle nye 
digitale løsninger, da eksisterende datasamlinger kan indgå i nye 
it-løsninger. Den digitale infrastruktur skal udbygges og konsoli-
deres således, at der åbnes mulighed for en bedre digital dialog 
mellem offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder 
og den enkelte borger.
Pejlemærker for den digitale infrastruktur frem mod 2015:
– Den offentlige sektor skal fremstå enkel og sammenhængende 

for borgere og virksomheder.
– Alle offentlige myndigheder skal benytte den fælles it-infra-

struktur – dobbeltudvikling skal undgås.
– Hvor det er muligt skal den fællesoffentlige infrastruktur sam-

tænkes med den private sektor.
Initiativerne i forhold til den digitale infrastruktur omfatter bl.a. 

et bedre samarbejde mellem de offentlige myndigheder omkring 
it-arkitektur og fælles distribution af grunddata.

Fælles grunddata for alle myndigheder: Ved at sikre, at data der 
benyttes på tværs af offentlige myndigheder samles i veldefine-
rede grunddatasamlinger, åbnes der mulighed for etablering af 
et ”datafundament”, der på sigt skal danne grundlag for digital 
forvaltning af høj kvalitet i den offentlige sektor. Således skal der 
være ensartede metoder til at beskrive de forskellige grunddata-
oplysninger, som kan distribueres til brugerne, hvorved der ikke 
opstår misforståelse omkring datas tolkning ved brug af disse i 
eksempelvis den offentlige sagsbehandling.
Pejlemærker for fælles grunddata frem mod 2015:
– Grunddata skal være af høj kvalitet og sammenhængende.
– Grunddata skal genbruges.
– Grunddata skal distribueres på en effektiv, stabil og smidig måde.

Initiativerne i forhold til de fælles offentlige grunddata knytter 
sig blandt andet til udbygning af de autoritative geografiske 
grunddata og øget brug af ejendoms-, bygnings- og adressedata.

Digitaliseringsklar lovgivning: En række af de eksisterende love er 
udfærdiget i en tid, hvor den digitale teknologi spillede en mindre 
rolle i den offentlige forvaltning. Det er derfor vigtigt, at der sker 
en tilpasning af lovgivningen, så myndigheder ikke forhindres i 
at udnytte den seneste teknologi ved udveksling af digitale data 
i sagsbehandlingen.
Pejlemærker for digitaliseringsklar lovgivning frem mod 2015:
– Lovgivningen skal tilpasses den digitale infrastruktur med 

mulighed for at skabe en mere effektiv offentlig forvaltning.
– Lovgivningen skal sikre, at det bliver obligatorisk at udveksle 

digitale data i forbindelse med eksempelvis dialog mellem det 
offentlige og virksomheder/borger.
Initiativerne på dette område knytter sig blandt andet til 

lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening og lovgivning 
om digitale breve, der skal have samme juridiske gyldighed som 
breve på papir.

Fremdrift og fællesoffentlig styring: Dette fokusområde handler 
mindre om at udvikle nye it-løsninger og mere om at sikre en mere 
konsekvent og systematisk udbredelse af den fællesoffentlige 
infrastruktur og de fælles løsninger, der er udviklet inden for de 
seneste år. Dette vil også få konsekvenser i forhold til udvikling af 
nye it-løsninger, idet disse skal være funderet i veldokumenteret 
business case og gerne støttes af interesser på tværs af forvalt-
ningsmyndigheder.
Pejlemærker for fremdrift og fællesoffentlig styring frem mod 2015:
– Styrke fællesoffentlig koordinering og samarbejdet på tværs af 

myndighedsgrænser.
– Nye offentlige digitaliseringsprojekter skal dokumenteres i 

forhold til cost/benefit-forhold.
– Digitaliseringsstrategiens realiserede gevinster skal synliggøres 

og dokumenteres.
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Initiativerne på dette område under-
støttes af projekter der blandt andet har 
til formål at opstille klare retningslinjer 
for en klar ansvarsfordeling mellem de 
forskellige offentlige myndigheder samt 
øget koordinering ved udvikling og 
implementering af initiativerne i tilknytning 
til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 
2011–2015.

gOde grunddata til alle
Som et led i implementeringen af den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev 
der i efteråret 2012 indgået en aftale mellem 
den danske regering og Kommunernes 
Landsforening omkring brug og adgang til grunddata. Aftalen 
omfatter konkrete initiativer vedrørende forbedring af flere centrale 
offentlige registre samtidig med, at data i disse registre nu frit og 
vederlagsfrit stilles til rådighed for alle – såvel offentlige myndig-
heder, private virksomheder som privatpersoner. Hertil kommer, 
at der etableres en fællesoffentlig distributionskomponent – en 
såkaldt datafordeler – der åbner mulighed for en effektiv og billig 
distribution af de autoritative grunddata.

Aftalen – der også benævnes Grunddataprogrammet – omfatter 
herudover følgende elementer:
– Samling og forbedring af de landsdækkende ejendomsrelatere-

de datasamlinger, så oplysninger om ejendomme og bygninger 
samt disses ejerforhold registeres på en ensartet måde i de 
registre, der på sigt vil udgøre de autoritative datasamlinger 
på ejendomsområdet.

– På adresseområdet etableres en sammenhængende infrastruk-
tur, og datagrundlaget forbedres.

– På vandforvaltningsområdet etableres et landsdækkende 
fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb.

– På virksomhedsområdet forbedres dataene i det centrale virk-
somhedsregister, og der gives fri adgang til data.
Ved at stille grunddata gratis til rådighed, forventes der en 

række mærkbare fordele. Fordele, der ikke kun knytter sig til en 
mere effektiv sagsbehandling inden for den offentlige sektor, men 
også fordele for den enkelte virksomhed eller privatperson – blandt 
andet ved en forventet reduktion i sagsbehandlingstiden, da de 
samme data ikke skal indberettes til forskellige offentlige myndig-
heder og et øget antal selvbetjeningsløsninger. Hertil kommer, at 
gratis grunddata vil være med til at sikre, at: 
– Omfanget af dobbeltregistrering undgås og kræfterne benyttes 

til at vedligeholde de autoritative datasamlinger.
– Datakvaliteten i registrene styrkes ved øget anvendelse af data.
– Styrke udviklingen af digitale arbejdsgange og dermed erstatte 

de papirbaserede arbejdsgange.

– Omkostninger ved erhvervelse af rettighed til grunddata ikke 
længere forhindrer private virksomheder i at udvikle og afprøve 
nye forretningsmuligheder.
Med adgang til frie grunddata er der en forventning om, at der 

i det danske samfund opnås en større effektivitet – blandt andet 
i den offentlige sagsbehandling, en øget vækst og mulighed for 
udvikling af nye innovative digitale services.

Omkostningerne ved at stille grunddata vederlagsfrit til rådig-
hed finansieres af de forskellige offentlige myndigheder. Det vil 
sige, at de enkelte myndigheder via deres bevilling eller bloktil-
skud bidrager til produktion, vedligeholdelse og kvalitetssikring 
af grunddata. Adgangen til frie grunddata forventes i løbet af de 
kommende år at blive en god forretning for den offentlige sektor 
og for samfundet som helhed. Den samfundsmæssige gevinst 
forventes at blive i størrelsesordenen ca. 800 millioner kroner pr. 
år i 2020.

geOdata – en del aF de autOritative grunddata
Alle geografiske grunddata stilles med Grunddataprogrammet nu 
frit til rådighed for såvel kommerciel som ikke-kommerciel anven-
delse. Dette omfatter blandt andet data vedrørende ejendom, 
adresser, bygninger, vejnet og vandløb. De hidtidige restriktioner 
med hensyn til eksempelvis anvendelse af det Fællesoffentlige 
Geografiske Administrationsgrundlag (FOT), der er et digitalt 
kortgrundlag udarbejdet i et samarbejde mellem stat og kommu-
nerne, er nu fjernet og dataene kan frit benyttes. Herved åbnes 
der mulighed for, at disse data frit kan anvendes på tværs i den 
offentlige forvaltning, og at data frit kan indgå i nye produkter, der 
udvikles af virksomheder på kommerciel basis.

De første geografiske grunddataregistre – frikøbt pr. 1. januar 
2013 er: 
– Matriklen – omfattende matrikelregisteret og kortet, inde-

holder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og 
deres arealstørrelse. Jordstykkerne er entydigt identificeret ved 

Ideen bag den offentlige datafordeler er, at data fra de autoritative grunddata-
samlinger formidles videre til de relevante sags- og forretningsområder inden 
for såvel den private som offentlige sektor.
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abstract 
In Denmark a common public digitization strategy has been 
drawn up for the period 2011–2015. The strategy aims among 
other things to create a basis for building a robust digital infra-
structure for the exchange of digital data between public au-
thorities. As part of the digital infrastructure it has been decided 
to make available a number of geographic basic data for both 
commercial and non-commercial use. It is a wish to compile the 
data in authoritative data collections which can be used across 
authorities, business enterprises and the single citizens. With free 
geographic basic data new possibilities are opened for develop-
ment of new digital solutions for streamlining of among others 
the public sector in Denmark.

matrikelnummer og geografisk stedfæstet på matrikelkortet. 
Matriklen vil danne basis for opbygning af et landsdækkende 
ejendomsregister dækkende over alle jordstykker, ejerlejlighe-
der og bygning på fremmed grund.

– Landkortdata – Det Fællesoffentlige Geografiske Administrati-
onsgrundlag (FOT) der omfatter topografiske kortdata i form af 
byafgrænsninger, veje, topografi og andre terrængenstande.

– Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) – der 
indeholder geografiske data om en række af de vigtigste 
administrative enheder – eksempelvis kommuner, regioner, 
postnumre og retskredse.

– Stednavne- og Stamoplysningsregisteret – der indeholder 
et stort antal stednavne, der kan benyttes sammen med de 
topografiske kortdata.

– Højdemodel – omfattende en digital terrænmodel dækkende 
Danmark.
Adgang til frie geografiske grunddata vil blandt de private virk-

somheder åbne mulighed for udvikling af nye løsningskoncepter 
og anvendelsesmuligheder. Dette vil resultere i, at geografiske 
grunddata ikke længere er forbeholdt ”fageksperter”, men at data 
eksponeres overfor nye brugergrupper. Sammenholdt med den 
teknologiske udvikling inden for blandt andet mobile tjenester 
vil det resultere i, at geografiske grunddata udbredes til nye bru-
gergrupper og i anvendelsessammenhænge, som ikke tidligere 
har været set.

En mangeartet anvendelse af geografiske grunddata vil stille 
krav om høj datakvalitet, et krav der netop åbnes mulighed for at 
opfylde ved at et stort antal brugere benytter de samme grund-
data – og derved er fælles om at højne kvaliteten heraf – fremfor 
at opbygge individuelle datasamlinger med ensartede datasæt.

I forhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skønnes 
det, at samfundsværdien af de frikøbte grunddata i de kommende 
år vil stige med 15 procent pr. år, og at der er store vækstmuligheder 
indenfor blandt andet GPS-navigation, mobile tjenester, transport, 
forsyning samt energi og klima.

Frie grunddata –  
på vej mOd nye løsninger…
Frikøb af grunddata, herunder de geografiske grunddata, må 
betegnes som den største forandring af den danske geodata-sektor 
inden for nyere tid. Det, at data nu er frit tilgængelig for alle er én 
ting. Det, der på sigt må forventes at forandre samfundet, er de 
muligheder, som fri dataadgang åbner i forhold til tilrettelæggelse 
og gennemførelse af opgaveløsningerne. Det vil således nu være 
muligt at nytænke en lang række såvel offentlige som private 
arbejdsprocesser, der tidligere blev løst ud fra specifikke lovgiv-
ningsmæssige hensyn, herunder hensynet til vedligeholdelse af 
én specifik datasamling. 

Et af de områder, hvor der i de kommende år må forventes 
store forandringer, er ejendomsdataområdet. Let og fri adgang 
til ejendomsinformation vil for den enkelte huskøber/sælger 
forenkle processen, spare tid og penge i den finansielle sektor, 
og en forenkling af ejendomsdata vil også give den kommunale 
sagsbehandling en række effektiviseringer. Blot det at samle al 
information om ejerforhold i ét nyt register – kaldet Ejerfortegnelse  
– i modsætning til dagens ejerinformation i henholdsvis Tingbogen 
og EjendomsStamRegisteret, vil være en stor fordel for både de 
private og offentlige aktører.

Udover ejendomsdataområdet vil frigivelsen af data få stor 
indflydelse på de sagsgange, der vedrører brugen af virksomheder 
og personoplysninger. 

Ideer og koncept bag den fælles offentlige digitaliseringsstra-
tegi betegnes som lovende. Omvendt må det også erkendes, at 
for at opnå den effektiviseringsgevinst der synliggøres i strategien, 
forudsættes store omlægninger vedrørende tilrettelæggelse af 
nye sagsprocedurer blandt andet med hensyn til vedligeholdelse 
af grunddata, omlægning af de eksisterende datasamlinger, di-
stribution og formidling af information om grunddata m.v. Disse 
udfordringer er ikke udelukkende af teknisk karakter, men vil i vid 
udstrækning også knytte sig til organisatoriske og vidensbaserede 
udfordringer.

Med frie grunddata har vi Danmark taget et stort skridt i brugen 
af digitale geografiske grunddata til brug ved digital forvaltning 
og administration – men vi er endnu ikke i mål! De kommende 
år vil give store udfordringer på området, men et samarbejde på 
tværs af ikke kun den offentlige sektor, men også den offentlige og 
private sektor imellem, vil forhåbentlig kunne løse udfordringerne.
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