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Digital forvaltning

• Finansministeriet ejer projektet
–Edag 1 og 2
–elektroniske fakturaer

• Digital Taskforce / STS
• Servicefællesskab for geodata
• Forventet besparelse høstes først

–høste/så problematik



Public Sector Information

• Lov om videreanvendelse af data
• Oplysninger frit tilgængelige, med 

mindre der er særlige forhold
• B103 om åbne standarder
• Fordel at data kan genbruges
• Data indsamles kun én gang

–eks. er Fællesoffentligt geografisk 
administrationsgrundlag



Fællesoffentligt geografisk 
administrationsgrundlag

• Bestyrelse: stat og kommuner
• Fælles specifikation

–stat, 98 kommuner (ledningsejere)

• Fælles produktion og database
• Fællesoffentlige nøgler til data
• Pilotforsøg i 1998, i drift 2008



Effekten v. digital forvaltning

• Adresser, matrikelnumre, 
administrative vejnumre og CPR- 
numre giver adgang til data på 
tværs, når der kobles til det 
fællesoffentlige geografiske 
administrationsgrundlag

• Kobling af vej- og miljødata
• Forbedret beredskab
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Formel juridisk implementering af INSPIRE:  2009

Den tekniske implementering



Samarbejde om INSPIRE

• Kort & Matrikelstyrelsen ansvarlig 
for INSPIRE-lov og forankring

• Følgegruppe for off. parter
• Netværk for andre interessenter

– f.eks. Geoforum og private firmaer

• Alle parter samarbejder om 
høringer for implementeringsregler



Udfordringer ved INSPIRE

• Struktureret dataoversigt på web
• Næste skridt er data til download
• Varedeklarationer og kvalitet 

kræver en væsentlig indsats
• Formidling til nye brugere
• Projekter i NVF-regi ?



Tak for ordet ! 

Kontaktoplysninger: 

IT-projektleder Anne Kjølhede Revald 
Informatikområdet, Vejdirektoratet 

Danmark 
email: anr@vd.dk 

tel: +45 41289497
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