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Vision  

  Grunddata er den offentlige sektors 
fælles forvaltningsgrundlag af høj 
kvalitet, der effektivt opdateres ét 
sted og anvendes af alle 

 



Hvad er grunddata? 

Huse 

Grunde 

Adresser 

Landinddelinge
r 

Steder 

Personer Virksomheder 

Lokalitet Fast ejendom 

Landskab 

Trafiknet 

Natur og 
Infrastruktur 

”udvalgte forvaltningsobjekter (bl.a. personer og fast ejendom), der 

forvaltes på tværs af den offentlige sektor og udvalgte oplysninger om 

disse forvaltningsobjekter, der har bred anvendelse.” 



 



 



Hvilke registre? 

 

De geografiske datasamlinger (Kort- og Matrikelstyrelsen) 

BBR (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) 

Tingbogen (Domstolsstyrelsen) 

CPR (Økonomi- og Indenrigsministeriet) 

”CPR-U” (Justitsministeriet) 

CVR (Erhvervsstyrelsen) 

eIndkomst (Skatteministeriet) 



Sammenhæng og kvalitet 
• Indsatsområde 10.1 

• Initiativ 10.1a vedr. ”Stedfæstede stednavne”  

• Initiativ 10.1b vedr. ”Landinddelinger (DAGI)” 

• Initiativ 10.1c vedr. ”FOT-vandløb som grunddata” 

• Initiativ 10.1d vedr. ”Digitalt vejnet som grunddata” 

 

• Indsatsområde 10.2 

• Initiativ 10.2a vedr. ”Genbrug af ejendoms- og bygningsdata” 

• Initiativ 10.2b vedr. ”Genbrug af adressedata” 

 

• Indsatsområde 10.3 

• Initiativ 10.3a vedr. ”Datakvalitet af forældremyndighed og separation”  

• Initiativ 10.3b vedr. ”Mere effektiv grundregistrering af personer”  

 

• Indsatsområde 10.4 

• Initiativ 10.4a vedr. ”Ændring af antal fuldtidsansatte til antal ansatte” 

• Initiativ 10.4b vedr. ”Tegningsregler som struktureret data” 

• Initiativ 10.4c vedr. ”Digitale kontaktinformationer som grunddata” 

• Initiativ 10.4d vedr. ”Samlet registrering af alle virksomheder i CVR”  

 

• Indsatsområde 10.5 

• Initiativer vedr. indkomstdata afventer e Indkomst-projektet i digitaliseringsstrategien 

 



Principskitse for anvendelse af 

grunddata 

 

 

 

 
 

Fælleoffentlig 
datadistribution 

Grunddata i  
AUTORITATIVE Registre 

Myndigheder med ansvar 
for indberetning og opdatering 
af AUTORITATIVE grunddata 

Data-anvendere: 
- SKAT 
- Kommuner 
- Private 

 
 
 

”DATAFORDELER” 

Løbende replikering af data i realtid 



• Nuværende 

 

  

 

 

 

 

 

 

Model A: Offentlige og private 
køber adgang 

 

Højdemodellen, CPR, 
Selskabsdata, Regnskabsdata 

Model B: Frikøbt adgang til intern 
anvendelse i det offentlige – private 
køber adgang 

Topografiske kort, Matriklen, 
Tingbogen, CVR, eIndkomst, 
CPR-U 

 

Model C: Frikøbt offentlig og privat 
adgang 

DAGI, Kvadratnet, BBR 

Betalingsmodeller 



Governance 

 



 

Indholdet af den fællesoffentlige grunddata-infrastruktur 

 Den fællesoffentlige grunddata-infrastruktur består af 

følgende elementer: 

1. De autoritative grunddata 

2. Principper for vedligeholdelse og anvendelse af 

grunddata 

3. En fælles datamodel for grunddata 

4. Teknisk løsning til distribution af grunddata 

(datafordeleren) 

5. Rammer for information og dialog med grunddata-

brugerne 

6. Governance og forvaltning af grunddata-infrastrukturen 



 

Grunddata Governance Board 

• Der etableres et Grunddata Governance Board med deltagelse af 
grunddata-forvalterne, repræsentanter for de offentlige grunddata-
brugere og de bevilgende parter 

• Grunddata Governance Boardet udarbejder forslag til og drøfter 
fremdriften i den samlede grunddata-infrastruktur mhp. at forberede 
beslutninger i Styregruppen for Digitaliseringsstrategien 

• Grunddata-forvalterne skal konsultere Grunddata Governance Boardet i 
forbindelse med planer om væsentlige ændringer i deres dele af 
grunddata 

• Grunddata Governance Boardet mødes regelmæssigt (f.eks. hver 6. uge) 
og sekretariatsbetjenes af grunddata-sekretariatet  

• Der kan etableres Governance Boards for grunddata-områder (som 
f.eks. ejendom) hvor de relevante parter kan koordinere 
implementeringen af aftalte initiativer eller udvikle nye tiltag 



 

Grunddata-sekretariatet 

• Der etableres et grunddata-sekretariat med det operationelle ansvar for 
forvaltningen af de tværgående elementer i grunddata-infrastrukturen: 

– Fælles datamodel for grunddata og samlet dokumentation af grunddata 

– Fælles betalings- og rettighedsmodeller for grunddata 

– Etablering og drift af infrastruktur til distribution af grunddata (datafordeler) 

– Opfølgning på aftalte grunddata-effektiviseringer (bl.a. aftalepakke 1–6) 

– Business cases og beslutningsgrundlag på yderligere grunddata-

effektiviseringer 

• Grunddata-sekretariatet betjener Grunddata Governance Boardet og 
Styregruppen for Digitaliseringsstrategien i sager vedr. grunddata 

 



 

Organisationsdiagram for grunddata-infrastrukturen 

STS 

Styregruppen for  

Digitaliserings- 

strategien 

Grunddata- 

sekretariat 

Grunddata 

Governance 

Board 

Governance board for 

ejendoms-grundddata  

Governance board for 

xxx  



 

Udkast til aftalepakker vedr. grunddata til ØA2013 

1. Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af 

ejendomsdata 

2. Fælles adresser, stednavne og landinddelinger 

3. Fælles grundlag for klimatilpasning og 

vandforvaltning  

4. Fri og effektiv adgang til geografiske data 

5. Fælles grundregistrering af personer 

6. Effektivt genbrug og deling af virksomhedernes 

data 

7. Fælles datafordeler og koordinering af grunddata 

 



Det indstilles, at It-Arkitekturrådet drøfter: 

• Alternative betalingsmodeller til et skattefinansieret frikøb, herunder en 

prioritering af dataområder. 

• Hvorledes en organisering omkring grunddata kan tilvejebringes, således 

at kommunerne sikrer nødvendig indflydelse, herunder It-

Arkitekturrådets rolle i denne sammenhæng. 

 

 

  

 


