
Frivillige kommunale distrikter 
Nyhedsbrev marts 2018 

Mange skoledistrikter nu lagt ind 

Kommunerne har være flittige med at uploade 

skoledistrikter – 44 kommuner er nu lagt ind. 

Se danmarkskort med skoledistrikter her: 

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

menTonerLite/8/10.5716/54.58/fkg.t_5710_born

_skole_dis 

 

Det er fortsat planen, at den frivillige indlægning 

af skoledistrikter lukker 1. april. Med den 

hastighed kommunerne lægger distrikter ind nu, 

ser det ud til at alle distrikter er i den fælles 

løsning til tiden. 

Hvis der alligevel skulle være kommuner, som 

ikke formår at uploade skoledistrikter til tiden, så 

vil projektet hjælpe med at autokonvertere, så de 

kan blive en del af den fælles løsning.  

Efterfølgende vil kommune få lejlighed til at 

kvalitetskontrollere de autokonverterede 

distrikter, således at alle skoledistrikter kan 

udstilles samlet. 

 

Dialog med leverandører af 

skolesystemer 

KL er i dialog med leverandørerne af 

skolesystemer for at definere en udstillings-

model, der gør overgangen fra CPR-vejregisterets 

dataformat til geografisk format så smidig som 

muligt. 

Projektet har fortsat en plan om at udstille 

distrikterne som polygoner, men dertil kommer 

et ønsker fra leverandørerne, og formentlig 

andre, om også at udstille distrikterne som en 

service, hvor man ved at spørge på en adresse 

kan få det tilsvarende distrikt og omvendt. 

Dobbeltdrift kan blive nødvendigt af hensyn til 

leverandørerne, som har brug for at teste deres 

systemer på den nye udstillingsmodel, samtidig 

med at den eksisterende snitflader til CPR-

vejregisteret bibeholdes. Projektet tilstræber at 

gøre perioden med paralleldrift så kort som 

mulig. 

Øvrige frivillige kommunale 

distrikter 

Fra uge 10 er er upload modulet åbnet for 

yderligere distrikter, således at kommunerne kan 

uploade  

− Befolkningsdistrikter 

− Socialdistrikter 

De resterende frivillige distrikter fra CPR-

vejregisteret kan også etableres med upload 

funktionalitet, såfremt kommunerne ønsker 

dette. Det drejer sig om 

− Byfornyelsesdistrikter 

− Evakueringsdistrikter 

− Varmedistrikter  

− Diverse distrikter 
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Meld gerne tilbage til Lennart Christoffersen, KL 

på lech@kl.dk, hvis din kommune fremover 

ønsker at benytte distrikter for byfornyelse, 

evakuering, varme og diverse.  

Tidsplan for de resterede 

distrikter 

De kommuner som allerede har uploadet 

skoledistrikter, har i forvejen opnået kendskab til 

hvordan upload proceduren er i den fælles 

løsning. Fristen for indlægning af de øvrige 

distrikter kan derfor være betydelig kortere end 

den var for skoledistrikterne.  

Fristen for i lægning af de øvrige distrikter i den 

fælles løsning er 1. juni 2018. 

Derefter vil projektet foretage en 

autokonvertering med efterfølgende mulighed 

for kommunal kvalitetssikring. Dvs. efter sammen 

procedure som for skoledistrikterne.  

Service med distrikter fra CPR-vej 

KL har etableret en service, som viser hvilke 

adresser, der hører til hvilke skoledistrikter. Med 

den kan kommunerne kigge ned i CPR-

vejregisteret og se de data, som kommunens 

skolesystem indeholde nu. 

Det giver et bedre grundlag for at sammenligne 

med hvilke data skolesystemet kommer til at 

indeholde fremover, når det trækker på 

geografiske distrikter fra den nye fælles løsning 

primo april 2018. 

Link til service med distrikter fra CPR-vej: 
https://webtest2.lifa.dk/GeoAuTex/Authenticate.
ashx?servicename=OIS&request=GetCapabilities
&service=WFS&Login=KommunernesLandsforeni
ng&Password=FYXNip2wWs 
 

Datavask og nye procedurer 

Når skoledistrikter og de øvrige frivillige 

kommunale distrikter skifter format, bliver det i 

nogle kommuner nødvendigt at tilrette data – 

dvs. gennemføre en datavask. Ved en datavask 

sammenlignes data fra CPR-vej med de geografisk 

sammenhængende distrikter i den fælles løsning.  

Datavask vil ofte kræve inddragelse af 

fagforvaltningerne i kommunerne, ligesom den 

fremtidige vedligeholdelse af distrikterne betyde 

ændrede sagsgange. 

KL vil gerne understøtte arbejdet på tværs af 

kommunerne ved at formidle de kommunale 

erfaringer med opgaven, fx som vejledning, 

workshops eller vidensdeling. Find flere 

oplysninger på kl.dk. 

Tidsplan for skoledistrikter og øvrige distrikter. 
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