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Skoledistrikterne er næsten klar i 

det nye system  
Kommunerne er tæt på at være i mål med upload 

af skoledistrikterne  –  83 kommuner er nu lagt 

ind i den fælles Mapcentia løsning.  

Se danmarkskort med skoledistrikter her: 

http://fkg.mapcentia.com:3000/app/fkg/fkg/#st

a 

menTonerLite/8/10.5716/54.58/fkg.t_5710_born 

_skole_dis  

  

Med en sidste indsats op til sommerferien er der 

håb om, at vi når op på over 90 kommuner med 

data i den fælles løsning.  

GeoFyn har været til stor hjælp undervejs, idet vi 

har indgået en aftale om support og hjælp til 

indlægning af distrikter.  

Som det ser ud nu, behøver vi ikke at 

autokonvertere skoledistrikter, og derved undgår 

kommunerne en større datavask-opgave, inden 

distrikterne kan udstilles for kommende brugere.  

Services med skoledistrikter  
KL har været i dialog med leverandørerne af 

kommunerne skolesystemer om udstilling af 

skoledistrikterne.   

Der er enighed om etablering af tre services til 

udstilling af distrikterne:  

1. En service, hvor man spørger på en adresser 

og får returneret de tilhørende distrikter.  

2. En service, hvor man spørger på et distrikt og 

får returneret de tilhørende adresser.  

3. En deltaservice, hvor leverandører kan 

opdatere med dag-til-dag ajourførte data i 

deres systemer.  

KMD har været i gang med at teste prototyper af 

de 3 services og IST har planlagt test i august 

2018. Det forventes, at de endelige services kører 

i beta-drift inden sommerferien.   

Serviceplatformens udstilling af 

kommunale distrikter  
KL og KOMBIT arbejder på, at der ikke skal ske 

ændringer i Serviceplatformens udstilling af 

kommunale distrikter, som anvendes af flere 

kommuner og leverandører.   

Det er målet, at Serviceplatformen kan, uden 

ændringer for brugerne, trække distrikter fra 

samme services, som kommunernes leverandører 

af skolesystemer.   

Efter sommer vil der yderligere blive 

kommunikeret om udstillingen på 

Serviceplatformen, når at være helt klar pr. 1. 

oktober 2018, hvor distrikterne udgår af CPR vej.  

Vigtige datoer for skoledistrikter  
KMD og IST her begge meldt ud, at kommunerne 

ikke behøver at ajourføre skoledistrikter i 

CPRvejregisteret efter 1. juni, da der er 

begrænset aktivitet i sommerperioden. Vi undgår 



derved helt en periode med paralleldrift på nyt 

og gammelt system.  
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Skoledistrikter sættes i drift på den nye fælles 

løsning med udstilling via services 1. september 

2018.   

Det er væsentligt at alle kommuner forbereder at 

have rutiner til opdatering af skoledistrikter på 

Mapcentia på plads senest 15. august 2018.    

Nye procedurer  
I de fleste kommuner vil flytning af distrikterne til 

nye systemer betyde ændrede sagsgange. KL 

opfordrer derfor kommunerne til straks at 

påbegynde omlægningen af sagsgange.   

KL vil gerne understøtte arbejdet på tværs af 

kommunerne ved at formidle de kommunale 

erfaringer med opgaven.  

Øvrige frivillige kommunale 

distrikter  
De andre distrikter som findes i CPR-vejregisteret 

og som kommunerne fortsat benytter, kan nu 

uploades til løsningen. Brug samme metode som i 

anvendte til skoledistrikterne.  

Det drejer sig om distrikter for   

 −  Befolkning (5713 prog_distrikt, type 11).  

 −  Socialdistrikter (5711 an_distrikt, type 6).  

−  Diverse distrikter (5711 an_distrikt, type 

98).  

  

De resterende frivillige distrikter fra 

CPRvejregisteret kan også etableres med upload 

funktionalitet, såfremt kommunerne ønsker 

dette. Det drejer sig om  

 −  Byfornyelsesdistrikter  

 −  Evakueringsdistrikter  

 −  Varmedistrikter   

Skriv en mail til Lennart Christoffersen, KL på 

lech@kl.dk, hvis din kommuner bruge disse typer 

af distrikter.   

Bemærk at det ikke længere er nødvendigt at 

anvende forkortede feltnavne. Hvis GIS-systemet 

tillader lange feltnavne kan du upload direkte.  

Tidsplan for de resterede 

distrikter  
Den endelige dato for lukning af den kommunale 

opdatering af CPR-vejregisteret er 1. oktober 

2018. Derefter vil alle distrikter kun kunne 

ajourføres i den fælles Mapcentia løsning.   

CPR-vej data vil kunne tilgås, som et statisk 

datasæt, der ikke ajourføres, i en periode efter 

denne dato.  

Den samlede tidsplan for den resterende del af 

projektet er vist nederst på siden. Bemærk at alt 

vedligehold af de frivillige kommunale distrikter 

efter 1. oktober skal foregå i Mapcentia.  
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God sommer.  


