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Implementering af grunddataprogrammet

Med aftalen mellem KL og regeringen om grunddataprogrammet igangsættes 

implementeringen. Den nærmere organisering og tidsplan for implementeringen 

af grunddata-programmet beskrives nedenfor.  

 

Grunddata-bestyrelsen 

Som en del af grunddataprogrammet nedsættes en grunddata-bestyrelse, der skal 

sikre en effektiv og koordineret udvikling og anvendelse af grunddata. Grunddata-

bestyrelsen refererer til KLs bestyrelse og STG-ØU. Medlemmerne af grunddata-

bestyrelsen er på afdelingschefsniveau eller tilsvarende. 

 

Medlemmerne i grunddata-bestyrelsen er Erhvervs- og Vækstministeriet, 

Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, KL, ATP og Finansministeriet (fmd.). Danske Regioner 

indtræder i grunddata-bestyrelsen, når der forelægger en aftale med Danske 

Regioner om deltagelse i grunddata-programmet. Grunddata-bestyrelsen 

sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen. 

 

Grunddata-bestyrelsen har bl.a. til opgave at:  

 Sikre koordination af større udviklingstiltag og ændringer til eksisterende 

grunddata  

 Udarbejde forslag til nye udviklings- og effektiviseringsprojekter på 

grunddata-området, herunder at finansiere analyser og mindre 

udviklingsaktiviteter 

 Sikre at snitflader, standarder og datamodeller for grunddata er indbyrdes 

koordinerede 

 Godkende budget, udviklingsplaner, dataindhold mv. for Datafordeleren. 

 Have dialog med både den offentlige og den private sektor om 

potentialerne ved bedre udnyttelse af de offentlige grunddata 

 Sikre at alle myndigheder udnytter potentialerne ved effektiv anvendelse af 

grunddata 

 Dokumentere og følge op på myndighedernes anvendelse af grunddata og 

rapportere årligt herom til regeringen og til KL  

 

For de delaftaler, der indeholder implementeringsprojekter, etableres 

koordinerende styregrupper, der referer til grunddata-bestyrelsen.  

 



 Side 2 af 6 

Til at betjene grunddata-bestyrelsen samt sikre fremdrift og koordinering af 

implementeringen etableres et sekretariat for bestyrelsen i Digitaliseringsstyrelsen. 

Sekretariatet skal i nært samarbejde med grunddata-forvalterne bl.a. arbejde med: 

 En fælles datamodel til sikring af den tværgående sammenhæng i 

grunddata.  

 En samlet og ensartet dokumentation af grunddata 

 Harmoniserede rettighedsmodeller for grunddata 

 Business cases og beslutningsgrundlag på yderligere grunddata-

effektiviseringer 

 Formidling af potentialer og vejledninger i fht. anvendelse af grunddata 

 Sammenhæng til styringsstrukturen inden for person-, erhvervs- samt 

geografi- og ejendomsområderne. 

 

Nedenfor er organiseringen skitseret. 

 

  
 

 

Delaftale 1 - Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata  

Der etableres en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og 

bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på 

ejendomsområdet (Matrikel, Ejerfortegnelse og BBR) på en ensartet og sikker 

måde. Samtidig forbedres og harmoniseres grunddata om ejendomme under et 

fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom.  
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Der nedsættes en styregruppe for implementeringen af delaftale 1. Medlemmerne i 

styregruppen er Domstolsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen, SKAT, KL, 

Digitaliseringsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (fmd.). 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

 

 

Delaftale 2 - Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne 

Der etableres en sammenhængende infrastruktur og datagrundlaget forbedres, så 

det sikres, at data om adresser, stednavne og administrative enheder stilles 

rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 

 

 
 

Der nedsættes en styregruppe for implementeringen af delaftale 2. Medlemmerne i 

styregruppen er CPR-kontoret, Kort- og Matrikelstyrelsen, KL, 

Digitaliseringsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (fmd.). 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 

samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen, med MBBL som ansvarlig for 

adresser og KMS for administrative enheder og stednavne. 
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Delaftale 3 - Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning  

Der etableres et landsdækkende fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb med 

udgangspunkt i vandløbsdata fra det Fællesoffentlige Geografiske 

Administrationsgrundlag (FOT) og samtidig etableres en service, som giver 

myndighederne adgang til løbende at vedligeholde grunddata om vandløb. Således 

skabes der grundlag for en sammenhæng mellem forskellige myndigheders 

vandløbsdata på tværs af administrative grænser. 

 

 
 

Der nedsættes en styregruppe for implementeringen af delaftale 3. Medlemmerne i 

styregruppen er KL, Digitaliseringsstyrelsen, Naturstyrelsen, 

NaturErhvervstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen (fmd.). Styregruppen 

sekretariatsbetjenes af Kort- og Matrikelstyrelsen. 

 

 

Delaftale 4 - Fri og effektiv adgang til geografiske data 

Den betalingsmodel der er i dag for private brugere af offentlige geografiske data, 

giver en række udfordringer i form af dobbeltkortlægning i det private, begrænset 

mulighed for udveksling af data mellem offentlige og private, unødig offentlig 

administration af aftaler, samt manglende realiserings af potentialet i den private 

sektor ved udnyttelse af de offentlige geografiske data af høj kvalitet. Derfor gives 

der fri adgang til geografiske data for offentlige myndigheder og private. 

 

 
 

Der nedsættes en styregruppe for implementeringen af delaftale 4. Medlemmerne i 

styregruppen er KL, Digitaliseringsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen (fmd.). 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Kort- og Matrikelstyrelsen. 

 

 

Delaftale 5 - Effektiv grundregistrering af personer og færre kopiregistre 
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Frem mod ØA2014 udarbejdes forslag til og business case for en effektivisering af 

grundregistreringen af personer (danskere og udlændinge), der forvaltes af danske 

myndigheder.  

 

Et kommissorium for analysen drøftes i ØU i efteråret 2012. 

 

  
 

 

Delaftale 6 - Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne 

Datagrundlaget i CVR-registeret forbedres, bl.a. gøres det muligt at registrere 

udenlandske virksomheder og virksomheder med under 50.000 kr. i årlig 

omsætning i CVR-registeret. Samtidig gives der fri adgang til CVR-data og 

Selskabsdata for offentlige myndigheder og private.   

 
 

Der nedsættes en styregruppe for implementeringen af delaftale 6. Medlemmerne i 

styregruppen er SKAT, KL, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen (fmd.). 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. 

 

 

Delaftale 7 - Fælles distributionsløsning til grunddata (datafordeler) 

Der etableres en fælles datadistribution, der sikrer billigere 

distributionsomkostninger for grunddataregistrene og bedre, billigere og mere 

stabil adgang til data for databrugerne.  
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Der nedsættes en styregruppe for implementeringen af delaftale 7. Medlemmerne i 

styregruppen er Erhvervsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen, Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, 

Digitaliseringsstyrelsen (fmd.). Styregruppen sekretariatsbetjenes af 

Digitaliseringsstyrelsen. 

 

 

Samlet tidsplan 

 


