
 

FOSAKO er et netværk af de kommunale kortsamarbejder i Danmark. FOSAKO har til formål at styrke kommunernes samarbejde omkring kort- og 
geodata. FOSAKO fungerer som bindeled mellem de kommunale kortsamarbejder, og som bindeled mellem de kommunale kortsamarbejder og 
Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunalteknisk Chefforening (KTC). 

FORUM FOR 

SAMARBEJDE 

OM GEODATA I 
KOMMUNERNE 

 
 
Til: Geodatasamarbejderne 
 
Hermed indbydes til FOSAKO-forårsmøde 2019 
 
Mødedato:                  Torsdag d. 21. marts 2019 
Mødested:                   KL, Weidekampsgade 10, Kbh, lokale 1+2 stuen 
Mødetidspunkt:          9.30-15.00 
 
Dagsorden:   
 
9.30-9.40:  Velkomst (kaffe samtidigt) 
  
Dagens indhold er tænkt som information og dialog med FOSAKO’s gæster om aktuelle aktiviteter, som 
relaterer sig til kommunernes arbejde med Geodata. 
 
9.40-10.50: 
Datafordeleren og serviceplatformen v/ Thomas Volf, Kombit, og Leif Hernø, SDFE 
Hvorfor findes begge dele, - og hvornår skal man som kommune bruge den ene eller den 

anden? 

Hvorfor betaler kommuner eksterne leverandører for adgang til grunddata, hvis man bare kan 

hente dem gratis selv? 

 
10 min strække ben 
 
11.00 –12.00: Status fra GeoDanmark, SDFE, KL v/ Jørgen Grum og Anne Marie Carstens 
Bl.a.: 
Jørgen Grum: 

- Vejreference, status  

- Vandreference, status 

- DAR  

- Best practice og nye opgaver efter ajourføring af GeoDanmark  

- Nyt LER (Ledningsejerregister) 

 

Anne Marie Carstens 

- VADAMI  

- Opendata (KL-status på tilmelding) 

- Persondata i Byggesagsarkiv, hvad må man 

- Projekt ”GeoDanmark i Spil” 

- Gevinstrealisering (status reol - KL) 

- Kommunale distrikter 

 

 
12.00-13.00: frokost 
 
13.00-13:30: Danmarks Miljøportal 
DAI v/ Astrid Schuster og Torben Korgaard Hansen 
Miljødata.dk v/ Nils Høgsted 
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13.30-14.00: Plandata.dk – status v/ Henrik Larsen, Erhvervsstyrelsen  
 
14.00-14.20: Kaffe 
 
14.20-14.30: Kort nyt fra UFST v/ Inge Flensted 
- Fejl i BBRUUID i GeoDK-bygninger: hvilken betydning har det for vurderingen? 
- Hvordan holdes kvaliteten oppe i Geokodningen? 
 
14.30-14.35: Kort nyt fra Regionerne v/Anne Lyngholm, Region Syddanmark 
 
14.35-14.50: KTC’s faggruppe for digital forvaltning ved Jakob Kirkegaard 
 
14.50-15.00: Afslutning 
 

Ret til ændringer forbeholdes 
 
Tilmelding : 
Tilmelding senest 12. marts 2019 til agar@haderslev.dk. 
Det kommunale GeoDanmark-sekretariat i KL, er vært ved forplejningen. 

mailto:agar@haderslev.dk

