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1.  Påtegning 

Fremlæggelse 

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.  

 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Geodatastyrelsen, CVR nr. 62 96 59 16, 

er ansvarlig for: § 23.91.01 Geodatastyrelsen samt §23.91.02 Udstykningsafgift, herunder de 

regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med  

bevillingskontrollen for 2014. 

 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed: 
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 
fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning 
af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 
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2. Beretning 

2.1  Præsentation af virksomheden      
Geodatastyrelsen (GST) er statslig myndighed under Miljøministeriet med ansvar for infrastruktur 

for geografisk information, opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen 

varetager statens opgaver inden for kort- og geodataområdet i Danmark, Grønland, Færøerne og 

farvandene heromkring.  

 

Geodatastyrelsen beskriver ”virkeligheden” med geodata – som omfatter alle de data der kan 

knyttes til et sted – og stiller dem til rådighed, så de er til nytte for borgere, virksomheder og 

myndigheder. Vi holder styr på, hvor landet ligger, og hvor vi kan gå, køre, sejle og bo. Gennem 

digitalisering og geodata får vi Danmark til at hænge bedre sammen og skaber ny værdi for 

samfundet. 

 

Styrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for 

geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse.  

Gennem standardisering fokuserer vi på geodatas brede nyttepotentiale og gør geodata let 

tilgængelige, så også specifikke behov kan imødekommes. Og vi sikrer, også i samarbejde med 

mange private virksomheder, hurtige og nemme anvendelser for offentlige og private brugere og 

borgerne. 

 

Mission og vision 

Rammerne for Geodatastyrelsens arbejde defineres af Miljøministeriets koncernfælles mission og 

vision. 

 

Miljøministeriets mission:  

Miljøministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for en miljøpolitik og –forvaltning, der 

beskytter og udvikler miljø og velfærd på et fagligt solidt og helhedsorienteret grundlag til gavn for 

nuværende og kommende generationer.  

 

Miljøministeriets vision:   

Miljøministeriet er én koncern, der med vægt på faglighed, troværdighed og professionel drift finder 

helhedsorienterede løsninger på fremtidens udfordringer i et åbent og tæt samspil med 

omverdenen.  
  

Gennem geofaglig viden og ekspertise styrker Geodatastyrelsen miljøpolitikken og understøtter 

offentlig effektivisering som grundlag for bæredygtig vækst. Samtidig arbejder Geodatastyrelsen for, 

at Miljøministeriet er i front med en effektiv og sammenhængende forvaltning af natur og 

miljøressourcer gennem digitalisering og anvendelse af geodata. 

 

Fælles, standardiserede datasæt skaber grundlag for højere kvalitet og større sammenhæng i den 

offentlige opgaveløsning, herunder i forvaltningen af det danske miljø. Det omfatter fælles 

miljøopgaver fra offentlige høringer over klimasikring til ejendoms- og arealforvaltning både på 

land og til havs. For at udnytte effektiviseringspotentialet i geodata og infrastrukturløsninger bedst 

muligt bidrager Geodatastyrelsen endvidere til udformning og implementering af den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
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Geodatastyrelsen har via Koncern it ansvaret for, at Miljøministeriet har den rette portefølje 

 af it-systemer og -værktøjer for dels at kunne varetage koncernens opgaver bedst muligt 

og levere service til samfundet i rette kvalitet og kvantitet, dels at kunne udvikle koncernen 

i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang gennem digitalisering. Koncern Data og Digitalisering, som 

blev oprettet i 2014 som en enhed i Geodatastyrelsen, skal herudover varetage en række 

koncernfælles opgaver inden for data og digitalisering.  

 

Endelig har Geodatastyrelsen ansvaret for, at Miljøministeriets personaleadministration leverer 

effektiv drift og behovsdrevet udvikling af en ledelsesunderstøttende koncernfælles 

personaleadministration.  

 

 

Oversigt over hovedkonti i årsrapporten  

§ 23.91.01 Geodatastyrelsen 

§ 23.91.02 Udstykningsafgift 

 
 

2.2 Virksomhedens omfang 
 

Tabel 1. Geodatastyrelsens samlede aktivitet 

 Mio. kr. Bevilling 2014 Regnskab 2014 

Drift 
Udgifter 325,7 336,9 

Indtægter 92,9 110,3 

Note: B2014 svarer til FL2014 plus TB på omkostningssiden vedr. tilførsel af koncernopgaver.  

 

 

2.3 Årets faglige resultater 
Geodatastyrelsen opfyldte 15 ud af 22 resultatmål i styrelsens resultatkontrakt 2014, fire mål er 

delvist opfyldte, og 3 mål er udgået, jf. opgørelsen af den samlede målopfyldelse i afsnit 2.6 og 5.3. 

Det svarer til en samlet målopfyldelse på 88 pct., når der tages højde for målenes forskellige 

vægtning. Styrelsen finder, at resultatet er meget tilfredsstillende.  

 

Geodatastyrelsen har i 2014 fortsat prioriteret arbejdet med det fællesoffentlige grunddataprogram. 

På en række områder er programmet og strategien bag (den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) 

rammesættende for styrelsens arbejde med geografisk information.  

 

Geodatastyrelsen er bevillingsmæssigt ansvarlig for i alt 6 

projekter i tilknytning til grunddataprogrammets delaftaler, jf. 

tekstboks. Geodatastyrelsen indtrådte i 2014 som operatør af 

Datafordeleren, som er grunddataprogrammets centrale it-

infrastrukturløsning.   

 

Projekterne bidrager til at modernisere og effektivisere den 

offentlige forvaltning og til bedre og mere effektiv service for 

borgere og virksomheder. Endvidere bidrager projekterne til, at 

den private sektor får mulighed for at udnytte data til 

videreanvendelse og til udvikling af nye typer digitale produkter 

og løsninger. Frie grunddata udgør et væsentligt bidrag hertil,  

læs mere i afsnit 2.6.2. 
  

Delaftale 1: Matriklens 

udvidelse. 

Delaftale 2: Stednavne og 

Administrative 

inddelinger. 

Delaftale 3: Fælles 

grunddata for 

vandforvaltning og 

klimatilpasning. 

Delaftale  

 

- Matriklens udvidelse. 

- Stednavne.  

- Administrative inddelinger. 

- Fælles grunddata for 

vandforvaltning og klima-

tilpasning. 

- Danmarks Højdemodel og 

frie grunddata. 

- Datafordeler.   
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Geodatastyrelsen overtog i 2014 ansvaret for at udvikle og drive en autoritativ fortegnelse over de 

faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen. I 2014 gennemførte Geodatastyrelsen en 

analyse af behov og krav med inddragelse af kommunale medarbejdere og SKAT, som udgør de 

væsentligste brugere. På baggrund heraf påbegyndtes udarbejdelse af løsningsarkitektur og 

udbudsmateriale. Udviklingen udbydes primo 2015, og Ejerfortegnelsen forventes taget i drift 

ultimo 2016 koordineret med de øvrige projekter og interessenter i Ejendomsdataprogrammet, som 

er en del af grunddataprogrammet. 

 

GeoDanmark er det nye navn for samarbejdet mellem Geodatastyrelsen og alle landets kommuner 

om et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Det nye navn erstatter den tidligere 

betegnelse ”FOT”. Der blev i 2014 vedtaget en ny forretningsmodel for GeoDanmark, som er trådt i 

kraft pr. 1. januar 2015. Forretningsmodellen skal sikre bedre aktualitet, kvalitet og homogenitet, så 

data bedre understøtter forvaltningsmæssige formål.  

 

Geodatastyrelsen lancerede i april 2014 ”Danmarks frie geodata i en Minecraft-verden”, som gjorde 

det muligt for børn og unge at spille Minecraft i et univers, som viste Danmark 1:1. Baggrunden for 

lanceringen er den målrettede indsats for udbredelse af geodata indenfor undervisningssektoren, 

som Geodatastyrelsen startede i 2014, og som fortsætter i 2015. ”Danmarks frie geodata i en 

Minecraft-verden” blev en bragende succes og fik stor omtale.  
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2.4 Årets økonomiske resultat 
 

Tabel 2. Økonomiske hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

(mio. kr.) 2012 2013 2014 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter 
- Heraf indtægtsført bevilling 
- Heraf eksterne indtægter 
- Heraf gebyrindtægter 

 

Ordinære driftsomkostninger 
- Heraf personaleomk. 
- Heraf afskrivninger 
- Heraf øvrige omkostninger 
- Heraf husleje 

       

Resultat af ordinære drift 

Resultat før finansielle poster 

 

Årets resultat 

246,1 
120,8 

93,5 
31,8 

 

269,4 
158,3 

9,8 
84,6 
16,7 

 

-23,4 

3,0 

 
1,7 

320,5 
227,8 

67,2 
25,5 

 
343,4 
159,0 

8,1 
159,3 

17,0 

 
-22,8 

-12,8 

 

-14,1 

342,1   
234,6 

77,6 
29,9 

 
331,1 
171,0 

9,5 
133,4 

17,1 

 
11,0 

9,1 

 

8,0 

 

Balance    

Anlægsaktiver 

Omsætningsaktiver 

Egenkapital 

Langfristet gæld 

Kortfristet gæld 

Lånerammen 

Træk på lånerammen  

25,3 

65,6 

46,0 

24,9 

65,4 

63,9 

24,9 

25,1 

52,3 

31,9 

23,0 

60,9 

62,4 

25,1 

18,7 

34,7 

39,9 

20,6 

65,5 

62,4 

18,7 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen % 

Negativ udsvingsrate 

Overskudsgrad, % 

Bevillingsandel, %  

 

Frivillige nøgletal 

Akk. reservationsandel 

Afskrivningsrate, % 

Soliditetsgrad, % 

Tab på debitorer, i % af tilgodeh. 

38,9 

2,7 

0,7 

49,1 

 

 

2,6 

79,0 

33,0 

0,0 

40,2 

1,6 

-4,4 

71,1 

 

 

 0,6 

80,3 

26,8 

0,1 

29,9 

2,2 

2,3 

68,6 

 

 

0,2 

73,1 

31,3 

0,3 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 

Årsværkspris 

Lønomkostningsandel, % 

Lønforbrug 

297 

0,5 

62,8 

154,4 

292 

0,5  

48,0 

153,8 

313 

0,5 

48,8 

167,1 
Note: Fra 2014 er der tilført bevillingsfinansierede koncernfælles opgaver vedr. personaleadministration samt 
digitalisering.  
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Årets resultat er et samlet overskud på 8,0 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. på de koncernfælles opgaver.  

Styrelsens egenkapital ultimo 2014 er dermed øget til 39,9 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 

31,3 %.  

 

Med aftalen om fri adgang til grunddata fra 1. januar 2013 er en større del af styrelsens indtægter 

konverteret til bevilling. Dertil kommer tilførsel af bevillingsfinansierede koncernopgaver. 

Bevillingsandelen ligger på 68,6 % i 2014. Indtægten på de matrikulære gebyrer såvel som øvrige 

indtægter er øget, hvilket giver et forbedret resultat.  

 

Der er et fald i øvrige omkostninger, hvilket især skyldes en ekstraordinær engangs scannings-

aktivitet af matrikulære sager i 2013.  

 

Personaleomkostningerne er øget som følge af de tilførte medarbejdere til de nye koncernfælles 

opgaver, men lønomkostningsandelen er kun marginalt forhøjet.    

 

Anlægsmassen er reduceret, bl.a. fordi den forventede tilgang af færdiggjorte anlæg i forbindelse 

med projekterne under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er forsinket. Udnyttelsen af 

lånerammen er derfor også faldet. Der forventes et større træk de kommende år.  

 

Omsætningsaktiverne viser fortsat en faldende tendens, især på grund af et fald i styrelsens 

tilgodehavender.     
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2.5 Opgaver og ressourcer 
 

2.5.1 Skematisk oversigt 

 
Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for styrelsens produkter.  

Mio. kr. Indtægtsført 

bevilling 

Øvrige 

indtægter 

Omkost-

ninger 

Andel af 

årets 

overskud 

Produkter     

Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse 17,8 2,0 19,8 0,0 

Geografiske informationer 136,0 88,1 216,3 7,8 

Anvendelse 30,5 13,9 44,4 0,0 

Ministerbetjening 3,5  3,5 0,0 

Koncernopgaver  46,7 6,3 52,8 0,2 

I alt 234,6 110,3 336,9 8,0 
Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Bevillingen er fordelt, således at den dækker de 
fuldt ud bevillingsdækkede aktiviteter, mens resten er fordelt afhængig af hvorvidt de aktiviteter, der indgår i 
produktområdet, er bevillingsdækkede.  

 

   

2.6 Målrapportering 
 

2.6.1 Samlet gennemgang af årets resultatopfyldelse 
 

Tabel 4. Sammenfatning af resultat for styrelsens produkter  

 Resultatmål 

Produkter Opfyldte 

 

Delvist 

opfyldte 

Udgår Mål-

opfyldelse   

 Antal 

 

Antal  Pct. 

Digitalisering af den offentlige 

opgavevaretagelse 
5   100 pct. 

Geografiske informationer 5 2 1 80 pct.  

Anvendelse  2 1  83 pct.  

Ministerbetjening   2 - 

Koncernopgaver 2   100 pct.  

Koncernmål 1 1  86 pct.  

I alt 15 4 3 88 pct.  
Note: Mål på ministerbetjening udgår som følge af manglende datagrundlag for 2014. 
For nærmere specifikation af målopfyldelsen henvises til afsnit 5.3. 

 

Nedenfor kommenteres Geodatastyrelsens målopfyldelse. For yderlige uddybning, jf. afsnit 5.3.  

 

Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodatastyrelsen har ansvaret for koordinering af Miljøministeriets bidrag til den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt ansvaret for koordinering af den digitale 

forvaltning i Miljøministeriet. Herunder ligger udviklingen af den ny datainfrastruktur og 

systemarkitektur for miljøfaglige geodata i Miljøministeriet. Det er Geodatastyrelsens mål at 

bidrage til forbedret udnyttelse af de digitale muligheder – både til gavn for borgere, 

virksomheder og offentlige myndigheder og af hensyn til en mere effektiv forvaltning på 

miljøområdet.   
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For dette strategiske mål er alle fem resultatmål opfyldte, hvilket er meget tilfredsstillende.  

 

Geodatastyrelsen har i 2014 arbejdet med mål, der bidrager til den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi og understøtter udnyttelsen af de digitale muligheder for effektiv forvaltning 

og datadistribution. Herunder indgår arbejdet med at udvikle koncepter, der sikrer, at geodata 

understøtter fortsat effektivisering og vækst i samfundet. Se nærmere uddybning i afsnit 2.6.2 

nedenfor. 

 

Geodatastyrelsen er i 2014 indtrådt som operatør af Datafordeleren. Datafordeleren er 

grunddataprogrammets centrale it-infrastrukturløsning, der skal modernisere og samle 

distributionen af offentlige grunddata. Se nærmere uddybning i afsnit 2.6.2 nedenfor. 

 

Endvidere er Geodatastyrelsen lykkedes med i 2014 at strømline styrelsens topografiske datas vej 

gennem forvaltningen via udviklingen af en ny agil infrastruktur til indsamling, bearbejdning, 

distribution og anvendelse af geodata. Se nærmere uddybning i afsnit 2.6.2 nedenfor.  

 

 

Geografiske informationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

For dette strategiske mål er 5 mål opfyldte, to er delvist opfyldte, og ét mål er udgået. Det svarer til 

en målopfyldelse på 80 pct., når der tages højde for målenes forskellige vægtning. Dette vurderes 

som meget tilfredsstillende. 

 

Geodatastyrelsen arbejder bredt med at tilvejebring, vedligeholde og udvikle geografiske 

informationer, og har i 2014 bl.a. fokuseret på (se uddybning i afsnit 5.3): 
- Indkøb af data og implementering af den første landsdækkende ajourføring af Danmarks 

Højdemodel. 
- Udvikling og test af GPS tjenester til søopmåling i Grønland. 
- Produktion af grønlandske søkort. 
- Etablering af beslutningsgrundlag for en dansk maritim geografisk datainfrastruktur 

(MSDI).  
- Ajourføring af hav- og landdata i Danmarks Geografiske Administrative Inddeling (DAGI).  
- Implementering af INSPIRE i Danmark (direktivet om INfrastructure for SPatial 

InfoRmation in Europe). 

Resultatmålet vedrørende produktion af de grønlandske søkort er delvist opfyldt. Produktionen 

afstemmes løbende med Grønlands Selvstyre, og der er i 2014 produceret 7 papirsøkort. I 2014 er 

der parallelt med produktionen af søkort lagt betydelige ressourcer i udvikling/implementering af 

selve produktionssystemet for de grønlandske søkort.      

 

Geodatastyrelsen har endvidere i samarbejde med kommunerne (KL) arbejdet med etablering af et 

landsdækkende fællesoffentligt geografisk grunddatasæt for vandløb og søer. Resultatmålet for 

2014 er delvist opfyldt, idet projektets styregruppe undervejs besluttede at arbejde efter en ændret 

vision og ændret programorganisation med det formål at skabe en fælles retning. Arbejdet 

fortsætter i 2015, jf. nærmere uddybning i afsnit 2.6.2 nedenfor.  

  

Geodatastyrelsen tilvejebringer, vedligeholder og udvikler geografiske informationer i form 

af referencenet, søkort, landkort og matrikulære data. Geodatastyrelsen understøtter 

Grønland og Færøerne i at skabe tidssvarende infrastrukturer for geografisk information. Det 

er Geodatastyrelsens mål, at geografiske informationer tilvejebringes og vedligeholdes på en 

standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så disse kan anvendes som et 

entydigt grundlag i den offentlige opgavevaretagelse.  
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For at opnå en mere enkel forvaltning samt lettere adgang til autoritative data for virksomheder og 

private har Geodatastyrelsen med ophæng i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi arbejdet med 

at forberede forslag til ”Lov om registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund”. I en 

lovkoordinering med Justitsministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der enighed 

om, at hjemmelsgrundlaget for Geodatastyrelsens registrering af bygninger på fremmed grund og 

ejerlejligheder kan skabes ved ændringer i den eksisterende lovgivning, hvorfor målet er udgået.       

 

 

Anvendelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

For dette strategiske mål er to mål opfyldte, og ét mål delvist opfyldt. Det svarer til en målopfyldelse 

på 83 pct., når der tages højde for målenes forskellige vægtning. Dette vurderes som meget 

tilfredsstillende.  

 

Geodatastyrelsen har i 2014 arbejdet med at øge kendskabet til frie geodata med henblik på at opnå 

en øget effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private sektor. Se nærmere uddybning i 

afsnit 2.6.2 nedenfor.  

 

Styrelsen har endvidere udarbejdet forslag til rammer og principper for, hvordan der kan arbejdes 

med en fælles geografisk infrastruktur, så den bidrager med størst mulig nytte og effektivisering i 

udviklingen af fx sektorrelaterede geodataprojekter. En egentlig strategi for geodata infrastrukturer 

som rammegivende for arbejdet med geodata infrastrukturprojekter blev dog ikke udmøntet, 

hvorfor målet anses for deltvist opfyldt.      

 

Endelig har Geodatastyrelsen påbegyndt arbejdet med at sikre et fælles geografisk situationsbillede 

med de nødvendige informationer og kommunikationsmuligheder, så beredskabsaktørerne kan 

koordinere indsatsen i forbindelse med større og mindre krisesituationer. Arbejdet foregår under 

Styregruppen for Geodataforum for Beredskab med deltagelse af Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, 

Politiet, Foreningen af Kommunale beredskabschefer, Danske Regioner samt Geodatastyrelsen. 

  

 

Ministerbetjening 
 

 

 

 

 

Opgørelse af målene under Ministerbetjening udgår som følge af manglende datagrundlag for 2014.  

 
 

Koncernopgaver og koncernmål 
 
 
 
 
 
 
 

Geodatastyrelsen har ansvaret for infrastrukturen for geografiske information. Det gælder bl.a. 

på miljø- og naturbeskyttelsesområdet, i forhold til forsvar og beredskab og gennem rådgivning 

om anvendelse til statslige samarbejdspartnere i øvrigt. Det er Geodatastyrelsens mål at sikre, 

at geografiske informationer og nettjenester nyttiggøres og bringes i anvendelse hos borgere, 

virksomheder og i den offentlige sektor. Dette opnås via tværoffentlige samarbejder og 

samarbejde med private aktører.  

Det er Geodatastyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en rettidig 

og effektiv betjening samt rådgivning af høj kvalitet.   

Geodatastyrelsen har ansvaret for, at Miljøministeriet fortsat effektiviseres gennem 

digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede løsninger overfor borgere, 

virksomheder og myndigheder.  

Geodatastyrelsen har endvidere ansvaret for, at Miljøministeriets personaleadministration 

leverer effektiv drift og behovsdrevet udvikling af en ledelsesunderstøttende koncernfælles 

personaleadministration.   
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Resultatmålene under Miljøministeriets Personale Administration (MPA) blev først overført til 

Geodatastyrelsen efter udarbejdelsen af resultatkontrakt 2014. Disse mål tæller derfor ikke med i 

styrelsens kvantitative og kvalitative målopfyldelse, men kommenteres i afsnit 5.3.  

 

De to resultatmål under Koncern IT er begge opfyldte, hvilket er meget tilfredsstillende.  

 

Koncern IT har i 2014 arbejdet med koordinering af samarbejdet med Statens It, herunder 

udrulning af Windows 7 og flytning af alle brugere til den nye SIA-platform. Endvidere har Koncern 

IT varetaget systemejerskab og vedligeholdelse af de koncernfælles systemer.   

 

Pr. 1. august 2014 blev Koncern Data og Digitalisering (KDD) etableret under Geodatastyrelsen. 

Den nye koncernfælles enhed får ansvaret for at sikre, at Miljøministeriet arbejder effektivt og 

sammenhængende med data, digitalisering og IT, herunder også at sikre sammenhæng med de 

fællesoffentlige digitaliseringstiltag.   

 

Miljøministeriets to koncernmål omhandler prognosesikkerhed og sygefravær, hvor 

Geodatastyrelsen opnår en resultatopfyldelse på henholdsvis delvist opfyldt og opfyldt.  

Det svarer til en målopfyldelse på 86 pct., når der tages højde for målenes forskellige vægtning. 

Dette vurderes som meget tilfredsstillende. Jf. nærmere i afsnit 5.3.  
 
 
 

2.6.2 Uddybende analyse og vurdering 
 

Det fortsatte fokus på anvendelse af data hos nye brugere — et bidrag til vækst og 

effektivisering  

I 2014 har Geodatastyrelsen valgt at prioritere nye brugere og ny brug af Geodatastyrelsens frie 

data. Det overordnede sigte har været at skabe relationer til de nye brugergrupper med henblik på 

at facilitere anvendelsen af og dermed gevinsterne ved Geodatastyrelsens frie data. Dette valg har 

gjort behovet for kompetencer vedrørende introduktion af geodata i den offentlige forvaltning 

tydelig, og der er i 2014 arbejdet med at udvikle metoder og redskaber hertil. Blandt medarbejdere, 

der varetager brugerdialogen og det udfarende arbejde, er der skabt en større bevidsthed om 

værktøjer og metoder. Samtidig er der udviklet en systematik i at arbejde forretnings-orienteret og 

struktureret med at udvide anvendelsen af geografisk information i de dele af den offentlige sektor, 

der ikke allerede er kendte brugere for Geodatastyrelsen. Disse initiativer fortsættes i 2015.  

 

I samarbejde med nye brugere af frie data er der gennemført en række dialogprojekter, hvoraf 

særligt to kan fremhæves:  

 

1) Mobil digital forvaltning til tilsyns- og kontrolopgaver 

Der er blevet gennemført et temabaseret innovationsprojekt med det formål i dialog med nye 

brugere at demonstrere, hvordan Geodatastyrelsens data, produkter og tjenester kan indgå i mobile 

forvaltningsløsninger samt beskrive potentielle nye brugeres behov, så Geodatastyrelsens data, 

produkter og tjenester i højere grad kan understøtte brugernes arbejdsgange og processer. 

Deltagerne i projektet var fra miljø og beredskabsområdet i Brøndby, Egedal, Københavns og 

Herlev kommuner samt NaturErhvervstyrelsen, Miljøstyrelsen, SKAT og Arbejdstilsynet. Alle med 

det til fælles at de udfører kontrol med virksomheder. 

 

Derudover har projektet afdækket, hvordan et innovationsforløb og brug af fx koncepttegninger 

fungerer som redskaber i forhold til inddragelse af og dialog med brugerne. De indhøstede 

metodiske erfaringer indgår i det fortsatte arbejde i Geodatastyrelsen. 
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2) En kortviser til Folkeskolens 6. klassetrin  

De brugerundersøgelser, der blev gennemført i 2013, har vist et behov for at kunne tilgå data uden 

særligt forhåndskendskab til geodata og uden at skulle benytte specialudviklet software.  En typisk 

ny bruger af frie data har behov for en kortviser med en ganske enkel funktionalitet som 

introduktion til geodata verdenen, og den har manglet i konsulenternes værktøjskasse.  

 
Geodatastyrelsen valgte at fokusere på folkeskolens 6. klassetrin som den konkrete målgruppe for 

projektet. Det skyldes, at viden om anvendelse af digitale kort er et fælles mål for natur og 

teknologifaget på 6. klassetrin. Derudover er Geodatastyrelsen via sin indsats overfor 

undervisningssektoren i færd med at opbygge gode samarbejdsrelationer til blandt andet 

Undervisningsministeriets Styrelse for IT og læring. 

  

Det konkrete fokus har givet en mulighed for at inddrage brugerne ved workshops med både elever 

og lærere samt EMU-redaktører.  Kortviseren er udviklet dels af ansatte i Geodatastyrelsen og dels 

med bistand fra Grontmij, idet Geodatastyrelsen har valgt at arbejde med en forenklet udgave af 

MiljøGIS, som er koncernens kortviserløsning. Det giver mulighed for at udvikle kortviseren på en 

måde, som kan gavne hele koncernen.  

 

Tilgængelighed og barrierer  

Der er stadig behov for at øge tilgængeligheden til Geodatastyrelsens data og deres 

anvendelsesmuligheder. I 2014 er der udarbejdet en plan for nedbrydning af de barrierer, der er 

identificeret som væsentlige forhindringer for en yderligere udbredelse af anvendelsen af frie data. 

De konkrete samarbejdsprojekter, der er blevet gennemført i 2014, har givet en klar indsigt i, hvor 

og hvordan vi kan komme brugerne i møde for at øge anvendelsen af Geodatastyrelsens data. Dette 

arbejde fortsættes i 2015.  

 

Gevinstskabelse i omverdenen skal være omdrejningspunktet, når vi udvikler nye initiativer i 

Geodatastyrelsen. Derfor har vi udarbejdet et fælles metodisk rammeværk, der dels skal skabe et 

gennemsigtigt grundlag for udvikling og prioritering af nye tiltag, dels skal øge fokus på 

nyttiggørelse og strategisk sammenhæng på tværs af Geodatastyrelsen. Rammeværket er udmøntet 

i form af et strategisk business case metodeværk, som er tilpasset terminologien i Statens 

Programmodel.  

 

 

Den fællesoffentlige Datafordeler 

Datafordeleren er grunddataprogrammets centrale it-infrastrukturløsning, der skal modernisere og 

samle distributionen af offentlige grunddata. Formålet er at effektivisere sagsbehandlingen i den 

offentlige sektor ved at sikre høj tilgængelighed og sikker distribution af korrekte og opdaterede 

grunddata. Datafordeleren erstatter desuden en række eksisterende distributionsløsninger, 

herunder Kortforsyningen, som er Geodatastyrelsens nuværende datadistributionskanal. 

 

Digitaliseringsstyrelsen igangsatte Datafordeler projektet i 2012, hvor projektets analyse- og 

anskaffelsesfase blev igangsat.  

 

D. 30. juni 2014 indgik Digitaliseringsstyrelsen kontrakt med KMD om etablering og drift af 

Datafordeleren. Samtidigt blev det aftalt, at Geodatastyrelsen fra 1. juli overtog ansvaret for 

etablering og kontraktstyring. Den 1. januar 2015 overtog Geodatastyrelsen endvidere 

Datafordelerens bevilling og dermed det fulde ansvar for Datafordeleren fremadrettet, hvilket er 

med til at sikre Geodatastyrelsen en central rolle i opfyldelse af regeringens og KLs vision om gode 

grunddata til alle. 
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Topodataflow – udvikling af en ny agil infrastruktur for topografiske data  

Topografiske data er en forenklet gengivelse af virkeligheden og består af elementer som veje, 

vandløb, skove og stier. Geodatastyrelsen har ansvaret for den fælles infrastruktur for disse data. 

Med dette følger et ansvar for, at indsamling, bearbejdning, distribution og anvendelse af data sker 

standardiseret og effektivt.  

 

I 2014 udviklede og implementerede Geodatastyrelsen en ny datainfrastruktur – Topodataflow – 

som kan udføre dette arbejde automatisk, således at en opdatering i forvaltningssystemet straks 

bliver tilgængelig via internettet i Geodatastyrelsens topografiske produkter. Geodatastyrelsen har i 

2014 udviklet en første version af den nye infrastruktur med de nødvendige it-systemer, it-proces-

ser, arbejdsgange og værktøjer til at understøtte formidlingen af topografiske data.  

 

Med den nye infrastruktur i fuld drift bliver det muligt at sikre høj fuldstændighed, kvalitet og 

aktualitet i styrelsens topografiske data og produkter til gavn for myndigheder, virksomheder og 

borgere - og det på en mere effektiv måde end i dag. Det understøtter således målsætningen om, at 

geodata skal give mest mulig værdi og nytte for samfundet.  

  

Erfaringerne fra Topodataflowet kan bruges af resten af koncernen til arbejdet med natur- og 

miljødata.  Den topografiske infrastruktur vil også blive brugt i Grønland, hvor Geodatastyrelsen 

aktuelt er i gang med en helt ny landkortlægning.  Samtidig understøtter outputdata EU-standarder 

samt formatet til den kommende fællesoffentlige Datafordeler. 

 

 

Miljøministeriet og kommunerne (KL) påbegynder etablering af et landsdækkende 

fællesoffentligt geografisk grunddatasæt for vandløb og søer. 

Formålet med at etablere og sikre ajourføring af et basalt, landsdækkende sø- og vandløbstema er at 

sikre det bedst mulige datagrundlag til brug for opgaver inden for vandforvaltning og afledt deraf en 

hydrologisk tilpasset højdemodel med det formål at understøtte klimatilpasning.  

 

Arbejdet er organiseret i grunddataprogrammets delprogram 3 med deltagelse af en bred kreds af 

myndigheder: Geodatastyrelsen, Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, KL, 

Digitaliseringsstyrelsen og Danske Regioner. 

 

Der er i 2014 gennemført en række aktiviteter med henblik på at kvalificere det fremadrettede 

arbejde med etablering af et landsdækkende vandløbsnetværk primært med fokus på at afdække 

behovet hos brugere, metoder til etablering af datasættet samt etablering af en fælles vision og plan 

for GD3 i styregruppen.  

 

De brugerrettede aktiviteter omfatter udarbejdelse af use cases, der beskriver anvendelsen af 

grunddata til vandforvaltning samt evaluering af den eksisterende brug af den hydrologisk 

tilpassede højdemodel. Dette arbejde ligger til grund for etablering af to projekter under 

delprogrammet med fokus på hhv. etablering af vandløbsnetværk og en ny hydrologisk tilpasset 

højdemodel. 

 

Som grundlag for begge projekter er der gennemført et proof of concept for at udvikle en metode, 

der kan sætte strømningsretning på vandløbende, teste om vandløb, der ikke er forbundet i et 

samlet netværk, kan forbindes med mulige rørlagte strækninger og udrede, hvilken grad af 

fuldstændighed, der kan dække forvaltningen og fagvidenskabens behov. 
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Sideløbende hermed er der i 2. halvår af 2014 arbejdet på at implementere den fællesstatslige 

programmodel og dermed organisere delprogrammet efter Digitaliseringsstyrelsens anvisninger. En 

del af dette arbejde har været at etablere en fælles vision for GD3 frem mod 2016 samt en mere 

vidtgående vision frem mod 2020. Førstnævnte rammer det eksisterende arbejde ind, mens den 

mere vidtrækkende vision skal anvendes til frem mod foråret 2016 at etablere et 

beslutningsgrundlag for fremtidige aktiviteter i delprogrammet. 

 

Generelt er der således i 2014 gennemført forberedende aktiviteter og selve etableringen af et 

landsdækkende fællesoffentligt geografisk grunddatasæt for vandløb og søer er endnu ikke 

påbegyndt. Det er en igangværende proces at skabe enighed blandt parterne om formål og konkrete 

leverancer, hvorfor processen er blevet væsentlig forsinket med den konsekvens, at arbejdet først 

afsluttes i 2016.  
 
 
 
 

2.7 Redegørelse for reservation 
 

Tabel 5. Reserveret bevilling § 23.91.01   

Mio. kr. 

 

Reserveret 

År 

Reservation 

primo 2014 

Forbrug i 

året 

Reservation 

ultimo 2014 

Forventet 

afslutning 

Kbh. / Frederiksberg 

kommuner 
2010 2,3 1,8 0,5 2015 

 

I alt 
 2,3 1,8 0,5  

Note: I 2010 fik Geodatastyrelsen overført en bevilling på 11,9 mio. kr. vedr. overtagelsen af 
myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Heraf er forbrugt 
1,8 mio. kr. i 2014 og reserveret 0,5 mio. kr. til de overtagne personaleomkostninger i de kommende år.  

 

 

 

2.8 Forventninger til det kommende år 
 

I 2015 vil der være fokus på det blå element både omkring klimasikring, vandløbsforvaltning og 

effektiv udveksling af marine data. Det kommende myndighedssamarbejde om udveksling af 

marine data er et eksempel på, hvordan infrastrukturen for geografisk information kan understøtte 

sammenhæng og synergi i varetagelsen af en række forvaltningsopgaver. 

 

Nye grunddata om vandløb vil være med til at sikre et ensartet og mere sammenhængende 

administrationsgrundlag og en mere effektiv vandløbsforvaltning. Geodatastyrelsen vil i samarbejde 

med relevante myndigheder udpege landsdækkende data om vandløb, der kan få status af 

grunddata i 2016. Det kan fx være datasæt om kyster, oplande og vandløbsprofiler. 

 

Oversvømmelser som følge af skybrud og stormflod har i de senere år medført utryghed og store 

økonomiske tab for borgere, erhvervslivet og samfundet. Geodatastyrelsen har taget initiativ til en 

kortlægning af geografiske data med relevans for prioriteringen af den meget omkostningsfulde 

indsats omkring klimasikring og håndtering af vandmasserne. Behovet for at etablere en samlet 

ramme for samarbejdet mellem de relevante myndigheder og forsyningssektoren vil blive afdækket 

med udgangspunkt i databehov og governance.  
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Den nye højdemodel bliver også et nyttigt værktøj i staten og kommunernes arbejde med at 

tilrettelægge og optimere den forebyggende indsats over for fremtidige oversvømmelser. 

Højdemodellen vil sikre den offentlige sektor adgang til ajourførte kvalitetsdata, der udover 

klimatilpasning kan understøtte den offentlige forvaltning inden for sektorer som fx elforsyning, 

transport og miljø..  

 

I 2015 vil vi have fokus på, at de marine data vil blive klargjort, udbygget og indgå i digitale søkort, 

sådan at skibsfarten kan anvende dem til e-navigation. Geodatastyrelsen vil desuden tage initiativ 

til at få fastlagt behov og krav til det fremtidige sortiment af søkortprodukter og evt. andre 

anvendelsesmuligheder for marine geodata. I forhold til søkortlægning i Grønland er der fortsat 

stort fokus på at realisere aftalen med Selvstyret om produktion af søkort i Sydvestgrønland.  

 

Endvidere arbejder Geodatastyrelsen i 2015 med et pilotprojekt med henblik på at udvikle og teste 

en samlet produktionsproces for topografisk kortlægning under Grønlandske forhold. Som led heri 

vil der blive gennemført konkret kortlægning i fire delområder svarende til ca. 16 pct. af den isfrie 

del af Grønland. Pilotprojektet vil løbe frem til udgangen af 2017 og gennemføres i tæt samarbejde 

med selvstyret og med aktiv inddragelse af alle relevante interessenter. Pilotprojektet finansieres af 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Erfaringerne fra 

pilotprojektet skal bruges til at vurdere opgaven med en samlet kortlægning af Grønland.      

 

Aftalen om implementering af en ny forretningsmodel for GeoDanmark er med til at sikre en 

effektiv dataindsamling, der samtidig understøtter vedligeholdelsen af et offentligt 

forvaltningsgrundlag af høj kvalitet. Den nye forretningsmodel muliggør ajourføring af data på 

grundlag af indberetninger fra tredjepart, hvorved offentlige data fra sagsbehandling på relevante 

myndighedsområder udnyttes i det fællesoffentlige administrationsgrundlag. 

 

I 2015 idriftsættes den fællesoffentlige Datafordeler. Datafordeleren bidrager til at sikre en høj 

tilgængelighed og forsyningssikkerhed i distributionen af grunddata, der samtidig understøtter 

nyttiggørelse af data på tværs. Flere og flere myndighedsdata forventes at blive distribueret gennem 

Datafordeleren, som vil erstatte eksisterende sektorspecifikke distributionsløsninger. 

 

Med Matriklens udvidelse fortsættes implementeringen af det nuværende grunddataprogram på 

ejendomsområdet. Det betyder, at der skabes et sammenhængende digitalt administrations-

grundlag, der samler registrering af alle typer af ejendomme i Matriklen. I løbet af 2015 vil 

løsningen blive testet med henblik på udstilling via Datafordeleren i 2016.  
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3. Regnskab 

3.1 Anvendte regnskabspraksis 
  

Anvendt regnskabspraksis i Geodatastyrelsen følger de generelle retningslinjer, som er fastlagt i 

regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet i Finansministeriets Økonomisk Administrativ 

Vejledning på www.oav.dk.   

 

I 2014 har Geodatastyrelsen i samarbejde med Statens Administration foretaget afstemning af 

finans- og anlægsmodul, således at de enkelte finanskonti nu stemmer indenfor anlægs-

bogføringsgrupperne.  
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3.2 Resultatopgørelse mv.  
 

3.2.1 Resultatopgørelse  
 
Tabel 6. Resultatopgørelse Geodatastyrelsen  

Mio. kr.                R-2013               R-2014                       B-2015 

 Ordinære driftsindtægter 

 Indtægtsført bevilling 

  
 

   Bevilling 222,8 232,8 257,4 

   Reserveret af årets bevilling    

   Anvendt reservationsbevilling 5,0 1,8 0,5 

  Indtægtsført bevilling i alt 227,8 234,6 257,9 

  Salg af vare og tjenesteydelser 67,2 77,6 62,5 

  Matrikulære gebyrer 25,5 29,9 27,7 

 Ordinære driftsindtægter i alt 320,5 342,1 348,1 

 Ordinære driftsomkostninger    

  Ændringer i lagre    

  Forbrugsomkostninger    

   Husleje 17,0 17,1 15,9 

  Forbrugsomkostninger i alt 17,0 17,1 15,9 

  Personaleomkostninger    

   Lønninger 137,2 149,0 146,4 

   Pension  21,3 23,2 23,7 

   Lønrefusion -4,5 -4,6 -2,4 

   Andre personaleomkostninger 5,0 3,4 2,3 

  Personaleomkostninger i alt 159,0 171,0 170,0 

  Andre ordinære driftsomkostninger 159,3 133,4 149,4  

  Af- og nedskrivninger 8,1 9,5 12,5 

 Ordinære driftsomkostninger i alt 343,4 331,1 347,8 

 Resultat af ordinær drift -22,8 11,0 0,3 

 Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter 13,3 2,7 0,0 

  Andre driftsomkostninger 3,3 4,7 2,1 

 Resultat før finansielle poster -12,8 9,1 -1,8 

 Finansielle poster    

        Finansielle indtægter 0,0 0,1 0,0 

        Finansielle omkostninger 1,2 1,2 2,7 

 Resultat før ekstraordinære 

poster 
-14,1 8,0 -4,5 

 Ekstraordinære poster    

 Årets resultat -14,1 8,0 -4,5 
Note: Afrundinger kan medføre, at beløbene ikke summer til totalen – regnskabstallene svarer til udtræk fra 
SKS. Indtægter fra de matrikulære gebyrer er udskilt i en særlig linje. Efter årsafslutningen er det konstateret, at 
en salgskreditnota på 1,1 mio. kr. ved en fejl først er bogført i 2015. De registrerede indtægter i 2014 er 
tilsvarende for høje. B-2015 svarer til det udarbejdede Grundbudget 2015.  
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3.2.2 Resultatdisponering 

 

Tabel 7. Resultatdisponering Geodatastyrelsen 2014  

Mio. kr.  

Disponeret til bortfald 0,0 

Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud 8,0 

 
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter   

 

Geodatastyrelsen har ikke foretaget tilbageførsler af hensættelser eller reguleret periodiserings-

poster i 2014. 

 

3.3 Balancen  
 
Tabel 8. Balancen Geodatastyrelsen  

Mio. kr. 2013 2014       2013 2014 

Note Aktiver      Note Passiver     

Anlægsaktiver      Egenkapital     

1 Immaterielle anlægsaktiver        Startkapital 12,4 12,4 

    Færdiggjorte udviklingsprojekter 17,0 12,7      Opskrivninger    

    Erhvervede koncessioner, licenser mv. 1,2 1,1     Reserveret egenkapital   

    Udviklingsprojekter under udførelse 2,8 1,9      Overført overskud 19,5 27,5 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 20,9 15,7   Egenkapital i alt 31,9 39,9 

2 Materielle anlægsaktiver           

    Grunde, arealer og bygninger 0,1 0,0         

    Infrastruktur 0,0 0,0   4 Hensatte forpligtelser 3,1 2,3 

    Produktionsanlæg og maskiner 1,4 0,9       

    Transportmateriel 1,1 1,4    Langfristede gældsposter   

    Inventar og IT-udstyr 1,6 0,7      FF4 Langfristet gæld 23,0 20,6 

  Materielle anlægsaktiver i alt 4,2 3,0      Prioritetsgæld 0,0 0,0 

            Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

    Statsforskrivning 12,4 12,4     Langfristet gæld i alt 23,0 20,6 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 12,4 12,4       

Anlægsaktiver i alt 37,5 31,1       

           

Omsætningsaktiver       Kortfristede gældsposter   

3   Varebeholdninger 0,0 0,0      Leverandører af vare og tj.  36,1 35,4 

    Tilgodehavender   52,3 34,7      Anden kortfristet gæld  -1,6 5,3 

   Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0     Skyldige feriepenge 24,1 25,7 

 Likvide beholdninger        Igangværende arbejder 0,0 0,1 

     FF5 uforrentet konto 3,0 11,7      Reserveret bevilling 2,3 0,5 

     FF7 Finansieringskonto 26,1 50,7       Periodeafgrænsninger, forpligt. 0,0 -1,5 

     Andre likvider 0,0 0,0     Kortfristet gæld i alt 60,9 65,5 

  Likvide beholdninger i alt 29,2 62,4       

              

Omsætningsaktiver i alt 81,5 97,2   Gæld i alt 83,9 86,1  

             

Aktiver i alt 118,9 128,2   Passiver i alt 118,9 128,2  
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3.4 Egenkapitalforklaring   
 
Tabel 9. Egenkapitalforklaring   

Egenkapital primo (mio. kr.) 2013 2014 

Reguleret egenkapital (Startkapital) primo 

  

12,4 

 

12,4 

 

Startkapital ultimo 12,4 12,4 

  Overført overskud primo 33,6                   19,5                   

  

+Overført af årets resultat 

 

 

-14,1 

 

 

8,0 

  Overført overskud ultimo 19,5 27,5 

Egenkapital ultimo  31,9 39,9 

 
Det overførte overskud svarer til styrelsens frie egenkapital.  
  

 
3.5 Likviditet og låneramme  

 

 

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme 

 

2014 

Mio. kr. 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ultimo  18,7 

Låneramme  62,4 

Udnyttelsesgrad i pct. 29,9 
 
 
 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft   
 
Det er ikke relevant for Geodatastyrelsen, som er en statsvirksomhed uden lønsumsstyring. 
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3.7 Bevillingsregnskabet   
 
Tabel 11. Bevillingsregnskab for § 23.91.01 Geodatastyrelsen  

Mio. kr. R2013 
B2014 

(FL + TB) 
R2014 Difference B2015 

Nettoudgiftsbevilling 222,8 232,8 232,8 0,0 257,4 

Nettoforbrug af 

reserveret bevilling 
5,0  1,8 -1,8 0,5 

Indtægter 106,0 92,9 110,3 -17,4 90,2 

Udgifter 347,9 325,7 336,9 11,2 352,6 

Årets resultat -14,1 0,0 8,0 -8,0 -4,5 
Note: B2014 svarer til årets bevillinger FL2014 plus TB.  B2015 svarer til grundbudget 2015,  
hvor nettobevillingsforbruget er fordelt på hhv. udgiftsbevilling, forbrug af reserveret bevilling  
samt resultat.   

 
Årets resultat er et samlet overskud på 8,0 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. på den koncernfælles del. 

Forbedringen skyldes primært øgede indtægter og medfinansiering ift. det udgangspunkt, som blev 

etableret ved finanslovsforslag 2014. 

 

Fra 2015 har Geodatastyrelsen overtaget ansvaret for den fællesoffentlige datafordeler, hvorfor der 

er budgetteret med omkostninger og bevilling hertil. 

 

Der budgetteres i 2015 med et underskud på 4,5 mio. kr., hvilket er aftalt med Miljøministeriets 

departement i forbindelse med en langsigtet tilpasningsplan for de geofaglige opgaver. 

 

Bevillingsregneskab fordelt på underkonti  

Mio. kr. Budget 2014  R2014 Difference 

 
Geo-

faglig 
Koncern  

Geo-

faglig 
Koncern  

Geo-

faglig 
Koncern  

Nettoudgiftsbevilling 186,1 46,7 186,1 46,7   

Nettoforbrug af 

reserveret bevilling 
  1,8  -1,8  

Øvrige indtægter 86,5 6,4 104,0 6,3 -17,5 0,1 

Udgifter 272,6 53,1 284,1 52,8 11,5 -0,3 

Resultat, netto 0,0 0,0 7,8 0,2 -7,8 -0,2 

Fri egenkapital 

ultimo  
  27,7 -0,2   

Note: B2014 svarer til årets bevillinger FL2014 plus TB.    

 

Geofaglig del  

Der er ikke budgetteret et merforbrug af bevilling i finanslovsforslaget, herunder forbrug af reser-

veret bevilling, hvor afløbet på de 1,8 mio. kr. ellers svarer til det forventede.  

 

Omsætningsniveauet er fastsat med udgangspunkt i 2013-niveauet. Der er siden tilført en række 

medfinansierede aktiviteter, der har øget både omkostninger og indtægter. Bl.a. ift. samarbejdet 

med kommunerne om fælles kortlægning, samarbejdet med statslige styrelser om en vejreference-

model, fællesindkøb af sommerortofotos mv.  
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Dertil kommer øgede indtægter på søkortområdet, hvor der især har været en vækst i omsætningen 

på elektronisk distribuerede søkortdata. Styrelsen fik desuden udbetalt en erstatning på baggrund 

af en vundet sag i højesteret om ulovlig kopiering af søkort. 

 

Gebyrindtægterne endte på et højere niveau end forventet, mens de samlede omkostninger på det 

matrikulære område har kunnet holdes på det hidtidige niveau. Derfor er der i 2014 et overskud på 

gebyrområdet. På baggrund af resultatet i 2013, der var i balance, ændrede styrelsen ikke taksterne. 

Der var desuden et akkumuleret underskud, som nu er mindsket. Der er planlagt en genberegning i 

forbindelse med færdiggørelsen af et projekt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi omkring 

Matriklens Udvidelse. Da vil en række fælles systemomkostninger skulle deles mellem flere 

sagstyper.  

 

Koncern  

Det forudsættes, at koncernopgaverne er fuldt finansieret, og derfor er det tilfredsstillende, at 

resultatet endte meget tæt herpå. Bevillingen indeholder TB2014 og hermed de tilførte opgaver 

vedrørende miljøministeriets koncernfælles personaleadministration såvel som en nyoprettet 

Koncernenhed for Data og Digitalisering.  

 

For den hidtidige Koncern IT har året været præget af en større konsolideringsøvelse, der skulle 

sikre, at de samlede IT-omkostninger kunne holdes inden for den tilførte bevilling til betaling for 

ydelser til Statens IT. Ved bevillingsoverførslen var der således et gab på 1,8 mio. kr., som det 

samlet set er lykkedes at dække på de koncernfælles opgaver. 
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4. Udstykningsafgift 

Udstykningsafgiften er en fiskal afgift til staten, som ikke indgår i Geodatastyrelsens indtægter. Der 

blev i 2014 registreret ca. 5.100 stk. afgiftspligtige nye ejendomme, hvilket ligger ca. 700 stk.  

ejendomme  over forventningen ved årets start. Det skyldes øget konjunkturbestemt aktivitet på 

ejendomsmarkedet i form af flere udstykkede parceller og jordomlægninger i landbrugssektoren 

end forventet i forhold til aktiviteten i 2013.       

 

Tabel 12. Regnskab og bevillingsafregning for § 23.91.02 Udstykningsafgift  

 R2013 B2014 R2014 Difference B2015 

Indtægt - (Skatter og afgifter) 20,5 22,0 25,1 3,1 21,5 
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5. Bilag 

5.1  Noter til resultatopgørelse og balance   
 

5.1.1  Noter til resultatopgørelsen 
 

Note 1.  Salg af varer og tjenesteydelser finanskonto 1180 

Det er efter regnskabsafslutningen konstateret, at en salgskreditnota på 1,1 mio. kr. ved en fejl først 

er bogført i 2015. De registrerede indtægter i 2014 er tilsvarende for høje.  

   

Note 2. Tab ved afhændelse af anlæg finanskonto 2290  

Tab ved afhændelse af anlæg udgør i alt 1.790.037,46 kr. Heraf stammer den største post fra en 

opgradering af systemet miniMAKS, hvor Geodatastyrelsen har straks afskrevet restværdien af en 

ældre udgave af systemet, i alt 1.354.934,34 kr. Systemet er udviklet til digital behandling af 

matrikulære sager.  

 

Note 3. Tab på debitorer finanskonto 2295 

I alt er der afskrevet kr. 117.074,53 kr. fordelt på 6 poster – heraf en ved konkurs. 

Den største afskrivning på kr. 26.503,75 vedrører en italiensk søkortudgiver, hvilket skyldes en 

særlig italiensk statsskat.  

 

 

5.1.2 Noter til balancen 
 
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 2014 

 
Beløbstype / Regnskabskonto  

(Mio kr.) 
Statuspost Immaterielle anlægsaktiver 

Anlægsgruppe 
(fx inventar) 

Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 

Erhvervede 
koncessioner mv. 

I alt 

Finansår 2014 2014 2014 
Kostpris primo 
Primokorrektion 
Årets tilgang  
Årets afgang  

93,9 
0,3 
4,3 

-49,0 

6,6 
-0,5 
0,9 

-2,3 

100,5 
-0,2 
5,2 

-51,3 

Kostpris 31.12 2014 49,5 4,6 54,1 
Akkumulerede afskrivninger 
Akkumulerede nedskrivninger  

36,8 
0,0 

3,5 
0,0 

40,3 
0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt 36,8 3,5 40,3 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 12,7 1,1 13,8 
Årets afskrivninger 
Årets nedskrivninger 

40,4 
0,0 

1,4 
0,0 

41,8 
0,0 

Årets af- og nedskrivninger 40,4 1,4 41,8 

Afskrivningsperiode/år 5 år / 8 år 3 år  
Note: Årets afskrivninger stemmer overens med anlæggenes afskrivningshorisont.  
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Udviklingsprojekter under opførelse 2014 

Beløbstype / Regnskabskonto 
(Mio kr.) 

  

Anlægsgruppe  
(fx inventar) 

Udviklingsprojekter 
under opførelse 

Finansår 2014 

Kostpris primo (mio. kr.) 2,8 

Årets tilgang                                     3,2 

Årets afgang -4,1 

Akkumulerede afskrivninger (mio. kr.) 0,0 

Regnskabsmæssig værdi 31.12 2014 (mio. kr.) 1,9 
 
 
Note 2: Materielle anlægsaktiver 2014 
 

Beløbstype / Regnskabskonto 
(Mio kr.) 

B
yg

n
in

ge
r 

T
ra

n
sp

or
tm

at
er
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l 

P
ro

d
u

kt
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n
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n
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g 
og

 m
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ki
n

er
 

In
ve

n
ta

r 
og

 I
T

-u
d

st
yr

 

I 
al

t 

 2014 2014 2014 2014 2014 

Kostpris primo 
Primokorrektioner 

1,4 
-0,4 

3,2 
0,0 

3,8 
0,0 

4,2 
0,0 

12,6 
-0,4 

Årets tilgang                                    0,0 0,5 0,2 0,0 0,7 

Årets afgang                                      -0,8 -0,2 -1,2 -2,1 -4,3 

Kostpris ultimo 31/12 2014 0,2 3,5 2,8 2,0 8,5 

Akkumulerede afskrivninger 0,2 2,1 1,9 1,3 5,5 

Akkumulerede nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31/12 2014 0,2 2,1 1,9 1,3 5,5 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2014 0,0 1,4 0,9 0,7 3,0 

Årets afskrivninger 0,7 0,0 0,5 1,2 2,4 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger  0,7 0,0 0,5 1,2 2,4 

Afskrivningsperiode/år 
3 & 
6 år 

3-10 
år 

5-8 
år 3 år   

Note: Årets afskrivninger stemmer overens med anlæggenes afskrivningshorisont. 
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Note 3. Afstemning anlæg 

For 2014 er der differencer på af- og  nedskrivninger mellem drift og balance: 

Årets afskrivninger 2014 balancen -44.259.733,13 kr.  

Årets afskrivninger drift 2014 9.348.632,43 kr. 

Difference 53.608.365,56 kr.  

Årets nedskrivninger 2014 balancen -14.007,50 kr.  

Årets nedskrivninger drift 2014 189.354,97 kr.  

Difference 203.362,47 kr.  

Difference af- og nedskrivninger i alt 53.811.728,03 kr. 

 

Statens Administration har i samarbejde med Geodatastyrelsen foretaget en afstemning af anlæg mellem finans- 

og anlægsmodulet og efterfølgende rettet differencerne. Differencerne skyldes, at der tidligere fra 

pilotimplementeringen af omkostningsregnskaber i staten har været foretaget afskrivninger i anlægsmodulet uden 

integration til finansmodulet. Ved salg eller udtagning af anlæg er de bogførte akkumulerede afskrivninger blevet 

tilbageført i anlægsmodulet. Uden integration er disse bogførte akkumulerede afskrivninger ikke tilsvarende 

blevet tilbageført på finansmodulet. Der har derfor ikke været overensstemmelse mellem de bogførte anskaffelser, 

afhændelser og afskrivninger på balancen. De foretagne primoposteringer i 2014, som er godkendt af 

Moderniseringsstyrelsen, har rettet op på den difference, der i denne sammenhæng er opstået mellem finans- og 

anlægsmodulet på balancen. 

 

Differencen svarer til de tilbageførte akkumulerede afskrivninger korrigeret for de foretagne primoposteringer, og 

har ikke indflydelse på driftsresultatet i 2014.  

 

 
Note 4. Hensatte forpligtelser finanskonto 7616/9411 

I alt hensat vedr. resultatløn og frivillig fratrædelsesgodt. 2.269.754,91 kr. på konto 7616. 

Desuden er der hensat skyldige feriepenge på 25.654.041,92 kr. på konto 9411.  

Miljøministeriets Personale Afdeling (MPA) foretager beregningen af hensættelserne efter 

Moderniseringsstyrelsens vejledning, og Geodatastyrelsen foretager kvalitetstjek inden bogføring i 

regnskabet.   
 
 
Note 5. Periodeafgrænsningspost finanskonto 9690 

Der udestår en post på i alt 1.453.916,00 kr. Den overvejende del skyldes tilgodehavende 

huslejeindtægt  
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5.2  Gebyrfinansieret virksomhed  
 

 

Tabel 13. Oversigt over gebyrordninger (mio. kr.) – årets resultater 

Mio. kr. R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 

Matrikulære gebyrer -15,8 -3,5 4,4 2,1 0,3 4,1 

Akk. resultat 4-årig periode    -12,8 3,3 10,9 

Løbende akk. resultat fra 2009  -19,3 -14,9 -12,8 -12,5 -8,4 

 

 

KMS (nu Geodatastyrelsen) gennemførte i 2009 en analyse af gebyrområdet for at sikre økonomisk 

balance med start fra og med 2009. Økonomiudvalget godkendte på den baggrund en stigning i 

gebyrsatserne på 59% med virkning fra 1.2.2010. På grund af den konjunkturbestemte lavere 

aktivitet på ejendomsmarkedet er det imidlertid ikke lykkedes at opnå den i 2009 forudsatte 

aktivitet og omkostningsdækning. Under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kører et projekt 

om Matriklens udvidelse 2015/16, der medfører, at alle faste ejendomme fremover registreres ét 

sted, nemlig i matriklen hos Geodatastyrelsen. I denne forbindelse vil der for at sikre økonomisk 

balance blive foretaget en genberegning af den samlede omkostningsfordeling. Gebyrerne er fastsat 

ved Lov om afgift ved udstykning mv. samt i Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer mv.  
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5.3  Årets målopfyldelse   
 

 

Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse 

1.1. Udvikle koncepter der sikrer, at geodata understøtter fortsat effektivisering og vækst i samfundet. 

Målet vægter 5,0 pct.   

Målet vurderes 

samlet opfyldt  

 Der er formuleret 

pejlemærker for hvordan 

GST arbejder med at 

nyttiggøre geodata og 

infrastruktur for geografisk 

information med henblik 

på at tydeliggøre, hvor GST 

placerer sig i forhold til 

kerneopgaver og 

omverdenen. 

 

Udkast til pejlemærker blev forelagt direktionen primo 

september 2014. Direktionen besluttede på den 

baggrund, at man ikke ønskede et nyt "lag" af 

pejlemærker. Forretningsstrategi og operationalisering af 

denne skal i stedet fungere som en overordnet reference 

for GSTs arbejde med nyttiggørelse af geodata og 

infrastruktur. 

Opfyldt 

Der er sammen med 

anvendelsesområderne 

udarbejdet en prioriteret 

liste over barrierer for frie 

data, som effektstudiet har 

identificeret. 

 

En konsulentanalyse af effekten af de frie data 

identificerede flere barrierer for værdiskabelse på 

grundlag af de frie data. På den baggrund har GST 

udarbejdet en prioriteret liste.  

Opfyldt 

Der udarbejdes 

retningslinjer for GSTs 

arbejde med at nedbryde 

barrierer for frie data. 

Retningslinjer for GSTs arbejde med at nedbryde 

barrierer for frie data er udarbejdet. Direktionen 

besluttede, at status og fremdrift for GSTs arbejde med 

nedbrydelse af barrierer for nyttiggørelse af geodata skal 

beskrives i næstkommende Redegørelse om 

Infrastrukturen for Geografisk Information 2014. 

Opfyldt 

Der er formuleret mål og 

beskrivelse af hvordan GST 

konkret kan arbejde med 

nyttiggørelse af geodata og 

infrastruktur for geografisk 

information. 

 

Mål og beskrivelse af hvordan GST konkret kan arbejde 

med nyttiggørelse af geodata og infrastruktur for 

geografisk information er udarbejdet. Direktionen 

tiltrådte, at nævnte mål og beskrivelser udmøntes via 

udarbejdelse af den foreslåede strategisk business case 

metodeværk med henblik på implementering i 2015. 

Opfyldt 

Der er udarbejdet 

beskrivelse af samarbejds- 

og finansieringsmodeller 

for arbejdet med geodata 

og infrastruktur for 

geografisk information. 

Direktionen tiltrådte notatet Samfinansieringsmodeller 

og idékatalog over mulige samfinansieringskilder i 

december 2014, der beskriver og fremkommer med 

observationer på GST's erfaringer på dette område. 

Opfyldt  
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

 Der er udarbejdet 

idékatalog over mulige 

samfinansierings-

aktiviteter.  

Notatet Samfinansieringsmodeller og idékatalog over 

mulige samfinansieringskilder indeholder flere 

perspektiver for nye samfinansieringsaktiviteter. Notatet 

drøftes på et chefmøde primo 2015 som inspiration for 

fremtidige samfinansieringsprojekter. 

Opfyldt 

1.2. Input til næste Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi vedrørende geodata er udarbejdet og indgår 

i det fællesoffentlige arbejde med strategien. Målet vægter 3,0 pct.     

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 GST indhenter bidrag til 

idékatalog. 

Der blev indhentet ideer til potentielle initiativer i den 

kommende digitaliseringsstrategi. Ideerne indgik i møde 

og baggrundsmateriale til direktørmøde med 

Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) i maj 2014. 

Opfyldt  

GST udarbejder idékatalog 

med forslag til 

fokusområder for 

Digitaliserings-strategien.  

 

Ideer blev bearbejdet og samlet i et idékatalog, der indgik 

som baggrundsmateriale for møde med DIGST, jf. 

ovenfor. 

Opfyldt 

GST behandler 

idékataloget. 

Det oprindelige idékatalog er konsolideret i seks 

initiativskitser, der blev oversendt til DIGST i oktober 

2014 

Opfyldt 

GSTs forslag til 

fokusområder er drøftet 

med 

Digitaliseringsstyrelsen. 

Fokusområder til den næste fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi er drøftet med DIGST i flere 

omgange i efteråret 2014. 

Opfyldt 

1.3. Operatøransvaret for Datafordeleren, som distribuerer grunddata, implementeres i henhold til 

aftalen med Digitaliseringsstyrelsen. Målet vægter 4,0 pct.  

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 GST indtræder som 

operatør af Datafordeleren, 

dvs. overtager ansvaret for 

koordinering og 

implementering af denne. 

Den 26. maj 2014 indgik GST og Digitaliseringsstyrelsen 

(DIGST) en aftale om, at GST får overdraget ansvaret for 

implementeringen af den fællesoffentlige Datafordeler. 

Aftalen dækker hele implementeringsperioden fra medio 

2014 til primo 2017. Efter aftale mellem DIGST og GST 

overgik bevillingsansvaret for Datafordeleren fra 

Finansministeriet til Miljøministeriet pr. 1. januar 2015.  

Opfyldt 

 

Frigøre webtjenester fra 

afhængigheder til Oracle 

database (LDS) for i stedet 

at anvende replikerede 

PostGIS databaser. 

I forbindelse med Datafordelerens tilbudsfase besluttede 

GD7-styregruppen at udtage den oprindeligt planlagte 

migrering/flytning af den nuværende Kortforsyningen 

over på Datafordelerens drift platform fra kontrakten. 

Det forretningsmæssige behov for at frigøre 

Kortforsyningens webtjenester til Oracle databasen (LDS) 

bortfaldt. Den manglende opfyldelse har ingen 

konsekvenser for GSTs ansvar for Datafordeleren eller 

som registermyndighed med ansvar for at levere 

grunddata til Datafordeleren. 

Milepælen udgår, da den grundet beslutning i GD7-

styregruppen ikke længere har relevans ift. fremdrift på 

målet. 

 

Udgår 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

Sikring af, at GSTs 

grunddataregistre er 

klargjort til 

implementering på, og 

distribution via, 

Datafordeleren. 

Ultimo 2014 er der i samarbejde mellem GST og 

Datafordeler projektet påbegyndt udarbejdelse af 

dataleverancespecifikation på de grunddataregistre, der 

indgår i referenceimplementeringen. Resultatet er ikke en 

fuld opfyldelse af milepælen, men da arbejdet er udført i 

overensstemmelse med Datafordelerens udarbejdede 

tidsplan anses resultatet for tilfredsstillende og i 

overensstemmelse med målets hensigt.  

Delvist opfyldt  

1.4. Udvikling af en ny agil infrastruktur for Geodatastyrelsens topografiske dataflow til løbende 

sikring af aktuelle og kvalificerede topografiske geodata for vores omverden. Målet vægter 5,0 pct.  

 

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Definition og opstilling af 

kriterier for hvornår 

supplerende masterdata 

kan og må eksistere.  

 

Supplerende masterdata er defineret og kriterierne er 

skitseret. Der er tillige gennemført afklaring og analyse af, 

hvornår supplerende masterdata kan eksistere. Dette er 

afrapporteret i ”Proof of Concept” & ”Supplerende 

masterdata, marts 2014”. Resultaterne er samlet i 

beslutningsnotat ”Supplerende Masterdata – 

Forretningsafklaringer af definition, kriterier, vedligehold 

og principper”, som blev besluttet i juni. 

Opfyldt  

Udredning og 

konkretisering af aspekter 

vedr. vedligehold af 

supplerende masterdata.  

 

Forretningsafklaringer om vedligehold af supplerende 

masterdata, samt definition og kriterier herfor, er udredt  

og besluttet på møde den 27. juni 2014 v/ Styregruppen 

for TopoDataflow projektet. Der er tillige gennemført 

afklaring og analyse af, hvordan Supplerende masterdata 

kan sameksistere. Dette er afrapporteret i ”Proof of 

Concept” & ”Supplerende masterdata, marts 2014”. 

Hermed er Supplerende masterdata defineret, kriterierne 

er skitseret og der er klarhed over vedligeholdelsen samt 

sameksistensen. 

Opfyldt  

Udredning og 

konkretisering af aspekter 

vedr. supplerende 

masterdata i sameksistens 

med FOT data og andre 

topografiske geodata i 

Geodatabanken. 

Opfyldt  

Kravspecifikation for 

implementering af 

systemet til håndtering af 

Supplerende masterdata er 

udarbejdet. 

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 forelå 

kravspecifikationen: ”Supplerende Masterdata – 

systembeskrivelse, sept. 2014”. Dokumentet stiller som 

navnet siger ikke blot krav til systemet, men beskriver 

hele systemet med use Cases, datamodeller mv.  

Styregruppen tog denne til efterretning den 7. oktober 

2014.  

Opfyldt 

Topografiske masterdata 

(FOT) er tilgængelige i 

Geodatabanken via det nye 

topografiske dataflow. 

 

I november blev de topografiske masterdata tilgængelige i 

Geodatabanken og umiddelbart derefter også som wms- 

og wfs-tjeneste i Kortforsyningen. Den 19. december blev 

hele flowet fuld-automatisk, således at en opdatering i 

forvaltningssystemet straks bliver tilgængelig via 

internettet i GSTs topografiske produkter. Når fx en vej 

bliver anlagt og registreret af forvaltningen, er den 

samtidig tilgængelig via internettet og to tjenester på 

Kortforsyningen. 

Opfyldt 

Topografiske masterdata 

(FOT) er tilgængelige som 

wms-tjeneste i 

Kortforsyningen via det 

nye topografiske dataflow. 

Opfyldt  
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

1.5. Med henblik på at understøtte effektiv offentlig forvaltning vil Geodatastyrelsen udbrede 

kendskabet til konceptet for mobil digital forvaltning i den offentlige sektor. Målet vægter 3,0 pct.  

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 GST har iværksat 

samarbejde med relevant 

styrelse om mobil digital 

forvaltning i forbindelse 

med feltarbejde. 

GST har iværksat samarbejde med NaturErhvervstyrelsen 

om mobil digital forvaltning i forbindelse med 

feltarbejde.   

Opfyldt  

 GST har udbredt kendskab 

til Vis Stedet i forbindelse 

med mobil formidling samt 

struktureret og 

behovsbestemt datafangst 

vha. mobile enheder til 

KL/KTC (og dermed 

kommunerne). 

 

GST har i forbindelse med de to årlige GIS-konferencer 

(Jysk-fynske og Sjælland, hvor alle medarbejdere i 

kommunerne, som arbejder med GIS, deltager) 

præcenteret ”VIS STEDET” for kommunerne – herunder 

demonstreret hvilke funktioner den samlede ”VIS 

STEDET-værktøjskasse” indeholder, og redegjort for 

hvordan kommunerne selv kan anvende de gratis 

komponenter til visning af egne data på hjemmesider 

eller mobile applikationer. På konferencen blev der 

endvidere demonstreret hvordan MIM håndterer 

kompleks struktureret datafangst, som det eksempelvis er 

gjort ifm projektet Mobil Digital Forvaltning. På 

konferencen har GST også tilbudt at afholde temamøder 

om Mobil-GIS i de regionale kortsamarbejder. Af øvrige 

aktiviteter kan nævnes FOSAKO kortsamarbejdet mellem 

kommunerne og GST, Netværk for Mobil Digital 

Formidling, temamøder i regi af CEDI, møder med 

Danmarks Miljøportal og KL.  

Opfyldt 

 Implementering af de i 

Miljøministeriet 

identificerede behov for 

mobil digital forvaltning 

(jf. resultatkontrakt 2013 – 

mål 3.6.3) samt etablering 

af relevante samarbejder i 

forlængelse heraf. 

Der er identificeret en række behov for mobil digital 

forvaltning, og etableret relevante samarbejder.  

Herunder er implementeret bl.a.: 

- NST har på vegne af Danmarks Miljøportal (DMP) 

udviklet en app. til indtastning af naturdata indsamlet i 

felten.  

- PDE (Projekt Digitalisering af Erhvervsområdet) 

projektet i MST har til formål at skabe en sammen-

hængende digital understøttelse af adm. af 

miljøgodkendelser og tilsyn for virksomheder efter miljø-

beskyttelseslovens kapitel 5. 

- Demo app. til at teste om hele processen med den 

løbende vedligeholdelse af fikspunkter kan foretages fra 

felten.  

- Samarbejde om at udvikle Kortforsyningens tjenester 

som egnede til anvendelse i mobile klienter.  

 

Opfyldt 

Geografiske informationer 

2.1. For at opnå en mere enkel forvaltning samt lettere adgang til autoritative data for virksomheder 

og private udarbejdes med ophæng i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi et forslag til ’Lov om 

registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund’ til fremsættelse på lovprogrammet 

’oktober I 2014’. Målet vægter 5,0 pct.  

Udgår 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

 Forslag til ’Lov om 

registrering af 

ejerlejligheder og 

bygninger på fremmed 

grund’ er udarbejdet og 

udsendt i høring hos 

relevante parter senest 4 

mdr. før fremsættelse på 

lovprogrammet – dvs. 

primo juni 2014. 

I en lovkoordinering med Justitsministeriet og MBBL er 

der enighed om, at hjemmelgrundlaget for GST`s 

registrering af bygninger på fremmed grund og 

ejerlejligheder kan skabes ved ændringer i eksisterende 

lovgivning. Der er således ikke behov for en ny lov om 

registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed 

grund, og samtlige lovændringer til implementering af 

grunddataprogrammerne 1 og 2 vil indgå i et samlet 

ændringslovforslag, som forudsættes fremsat af 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Den 

samlede fremsættelse af ændringslovforslag for GD1 er 

udskudt til oktober 2015.  

GST´s bidrag til det samlede ændringslovforslag følger 

Ejendomsdataprogrammets fælles implementeringsplan 

for de involverede ressortministerier, og har ikke 

særskilte konsekvenser for borgere og virksomheder. 

 

Målet udgår, da der ikke er behov for en ny lov om 

registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed 

grund. 

Udgår 

Høringssvar til forslag til 

’Lov om registrering af 

ejerlejligheder og 

bygninger på fremmed 

grund’ er besvaret, og 

eventuelle ændringer er 

indarbejdet i lovforslaget 

senest 2 mdr. før 

fremsættelse på 

lovprogrammet. 

Udgår 

2.2. Indkøb af data og implementering af den første landsdækkende ajourføring af Danmarks 

Højdemodel (DHM) med afslutning i 2015. Målet vægter 3,0 pct.  

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Dataindsamling for 

delområde A (Sjælland, 

Fyn m.fl. øer) er afsluttet. 

Dataindsamlingen for delområde A er afsluttet. Opfyldt 

Data er modtaget og 

kvalitetskontrolleret for 

delområde A (Sjælland, 

Fyn m.fl. øer). 

Alle data er kvalitetskontrolleret. Opfyldt 

Data for delområde A er 

gjort tilgængelige for 

brugeren. 

Alle data fra område A kunne downloades via 

Kortforsyningens shop og ftp-download fra 22. december 

2014. 

Opfyldt 

2.3. Miljøministeriet og kommunerne (KL) påbegynder etablering af et landsdækkende 

fællesoffentligt geografisk grunddatasæt for vandløb og søer. Målet vægter 3,0 pct.  

Målet vurderes 

delvist opfyldt 

 Opstart på udarbejdelse af 

5 use-cases til beskrivelse 

af kommunernes, Natur-

Erhvervstyrelsens og 

Naturstyrelsens brug af 

grunddata til vand-

forvaltning.   

Use Cases er beskrevet. Opfyldt 

Gennemførelse af Proof of 

concepts i form af op-

stilling af testmiljø til 

afprøvning af de foreløbigt 

udvalgte grunddata. 

Proof of Concept for samling af forskellige myndigheders 

geometrier til komplettering af GeoDanmarks sø- og 

vandløbstema er gennemført. Der er tildelt ”Retning” til 

vandløb og der er suppleret med rørførte strækninger. 

Dette er sket for tre vand oplande. Datasættene er 

efterfølgende sendt til høring hos interessenterne. 

Opfyldt 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

 Der er 1. september 2014 

gennemført en evaluering 

af anvendelsen af den 

eksisterende hydrologiske 

højde-model, der 

identificerer opnåede 

gevinster hos brugerne 

samt beskriver 

brugerbehov og 

omkostninger ift. 

ajourføring og 

videreudvikling af denne. 

Evalueringen er gennemført. Det videre arbejde med 

afdækning af behov og forslag til revideret, hydrologisk 

højdemodel er planlagt. 

Opfyldt 

 Udredning af supplerende 

behov for grunddatatyper 

på vandområdet (version 

2.0). Udredningen er 

gennemført 1. oktober 2014 

og skal indeholde analyse 

af behov og timing samt 

økonomi og finansiering. 

 

På møde d. 9. december 2014 for styregruppen for 

grunddataprogrammets delprogram 3 er det vedtaget at 

arbejde efter en ændret vision og ændret 

programorganisation. Der skal på kommende møde for 

styregruppen d. 26. februar 2015 tages stilling til nye 

PID´ere og projekternes finansiering. POC-1 afsluttes den 

14. januar 2015 og resultatet indgår i PID.  

 

Der er med styregruppen aftalt revideret plan for 

gennemførelse af de to sidste milepæle. 

Ikke opfyldt 

 Udredning og valg af egnet 

referencemodel og opstart 

af etablering mhp. 

idriftsættelse af 

fællesoffentlig 

grunddatasæt (version 1.0) 

i 2015.  

 

2.4. Udvikling og test af GPS tjenester til søopmåling på Grønland. Målet vægter 2,0 pct.  Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Dialog med DTU-space om 

levering af foreløbige 

brugbare Lowest 

Astronomical Tide – flader 

for området omkring 

Nuuk. Produktionsplan for 

færdige leverancer 

foreligger. 

Der blev afholdt opstartsmøde med DTU-Space i 

slutningen af januar, hvor en foreløbig projektplan blev 

udarbejdet. DTU-Space har leveret version 1 af en 

LAToide-model for hele Grønland. Denne model vil 

efterfølgende blive justeret på baggrund af erfaringer fra 

maj-måneds Nuuk-test. 

Opfyldt 

 Test på BIRKHOLM i 

Grønland i udvalgte 

områder er gennemført. 

Der er i maj måned blevet gennemført forskellige test af 

DTU´s ”Lowest Astronomical Tide” (LAT) model på 

søværnets skib "Birkholm" samt på andre af søværnets 

opmålingsskibe i og omring Nuuk. Der er desuden blevet 

etableret nye vandstandsmålere til forbedring af DTU-

space LAT model, samt samlet data ind, der skal bruges 

til validering af metode. 

 

Opfyldt 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

 Validering af metode, 

softwaretilretning er 

gennemført. 

I september 2014 blev de sidste vandstandsmålere 

nedtaget og opmålt igen efter samme princip som ved 

opsætning samt med test af nyudviklet metode. 

Beregninger viser at metoden er korrekt, samt at 

konceptet kan benyttes. Software tilretning ifht beregning 

af LAT ved DMI og DTU er også gennemført. 

Opfyldt 

 Koncept for anvendelse af 

GPS tjenester i forbindelse 

med søopmåling med nyt 

grønlandskoncept er 

udviklet. 

 

Ved afslutningen af året er det konstateret, at metoden 

med fastlæggelse af LAT model vha. vandstandsmålere og 

Landmålingsteknisk opmåling er et godt koncept. 

Anvendelsen af LAT model direkte på opmålingsskibene i 

forbindelse med dataopsamling i Grønland er tilsvarende 

et godt koncept. Sidstnævnte kræver yderligere validering 

når leverance af oprettet/beregnet LAToide model fra 

DTU space foreligger. 

Opfyldt 

2.5. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen med det grønlandske selvstyre publiceres syv nye 

grønlandske papirsøkort og tilhørende elektroniske søkort (ENC). Herved er 520 km af Grønlands 

Vestkyst dækket af moderne søkort, som kan bruges sammen med moderne satellit baserede 

navigationsmetoder. Endvidere er tre søkort blevet afleveret til kommentering i Grønland. Målet 

vægter 5,0 pct.  

Målet vurderes 

delvist  opfyldt 

 Syv søkort er publiceret. Der er produceret 7 papirsøkort, desuden er 1 søkort 

sendt til kommentering. Produktionen er afstemt med 

selvstyret, senest på Kontaktudvalgsmøde af 4. december 

2014. Der er ikke aftalt et specifikt antal elektroniske 

søkort med selvstyret. Der er i 2014 parallelt med 

produktion af søkort lagt betydelige ressourcer i 

udvikling/implementering af selve produktionssystemet 

for de grønlandske søkort. Denne indsats har været 

medvirkende til, at det ikke har været muligt til fulde at 

opfylde resultatkontraktens mål vedr. elektroniske søkort 

samt søkort til kommentering. 

Opfyldt 

 Kyst og skærkontrol for tre 

søkort er gennemført. 

Opfyldt 

 Tre søkort er afleveret til 

kommentering hos 

Selvstyret. 

Delvist opfyldt 

2.6.  Der er aftalt procedurer for to andre myndigheders medvirken til ajourføring af hav- og landdata. 

Målet vægter 2,0 pct.  

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Der er indgået aftale med 

to ministerieområder om 

deres bidrag til ajourføring 

af Danmarks Geografiske 

Administrative Inddeling 

(DAGI). 

Der er indgået aftale med Kirkeministeriet (KM) om 

procedurer for ajourføring af sognetemaet i DAGI 

(Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger). 

Sogneinddelingerne er en del af de frie data.  

Der er indgået aftale med Ministeriet for By-, Bolig- og 

Landdistrikter (MBBL) om procedurer for ajourføring af 

Danmarks Inddeling i Postnumre. Postnumre er en del af 

de frie data. 

Opfyldt 

 Der er aftalt en fælles 

samarbejdsplatform for 

maritime 

navigationsadvarsler og 

søkortrettelser med 

Søfartsstyrelsen.  

 

Der er aftalt en fælles samarbejdsplatform for maritime 

navigationsadvarsler og søkortrettelser med 

Søfartsstyrelsen (SFS). Samarbejdsplatformen består af 

en brutto-liste over temaer, som GST og SFS kan indlede 

samarbejde omkring, fx gennem iværksættelse af 

konkrete projekter. Der er for eksempel et tæt samarbejde 

mellem de to styrelser om udarbejdelse af nautiske 

publikationer, der evt. kan udbygges. 

Opfyldt 
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og 
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Milepæle  Opnåede resultater Grad af 
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2.7. Etablere et beslutningsgrundlag for en dansk maritim geografisk datainfrastruktur (MSDI) – 

herunder beskrivelse af governancemodel, finansieringsmodel og systemunderstøttelse – så 

væsentlige maritime data kan deles mellem myndigheder til sikring af en mere effektiv 

opgavevaretagelse på havområdet. Målet vægter 3,0 pct.  

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Styregruppe for projektet 

er etableret, og projektplan 

er godkendt af 

styregruppen. 

Projektplan er godkendt af MSDI styregruppen 5. marts. Opfyldt 

 Seks måneder efter at 

projektet er igangsat har 

styregruppen for projektet 

truffet beslutning om 

hvilke datasæt, der er de 

vigtigste for at sikre en 

effektiv opgave-varetagelse 

på havområdet, og som 

derfor skal indgå i en 

fremtidig MSDI. 

 

Der er udarbejdet en liste over de datasæt der skal indgå i 

en dansk MSDI for at sikre en effektiv opgavevaretagelse 

på havområdet. Listen er godkendt på styregruppemøde 

18. december 2014. 

Opfyldt 

 Der er udarbejdet et 

beslutningsgrundlag til 

styregruppen for projektet, 

der gør, at der kan træffes 

en beslutning om 

etablering af en dansk 

MSDI på et godt og 

tilstrækkeligt grundlag. 

 

På MSDI styregruppemødet den 18. december var der 

tilslutning fra alle deltagere til den fremlagte 

governancemodel, finansieringsmodel, den tekniske 

beskrivelse og de datasæt der i første omgang skal indgå i 

MSDI`en lige som der var tilslutning til den fremlagte 

implementeringsplan. GST fik på mødet mandat til, at 

fremsende en indstilling vedr. etablering af en dansk 

MSDI til det Maritime Direktørforum. Ved tiltrædelse af 

indstillingen etableres den beskrevne løsning med 

datasæt og governancemodellen træder i kraft. 

Implementeringsperioden vil være 2016 og 2017. 

Opfyldt 

 Der er udarbejdet forslag 

til en governance- og 

finansieringsmodel for en 

MSDI, som har 

tilstrækkelig kvalitet til, at 

styregruppen for projektet 

kan tage stilling til 

forslaget.  

 

Opfyldt 

 Der er udarbejdet en 

løsning for en MSDI, der 

kan håndtere de ønsker til 

datasæt, funktionalitet mv. 

som implementering af 

direktivet om maritim 

fysisk planlægning og 

integreret kystzone-

forvaltning stiller. 

 

Opfyldt 
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2.8. Implementering af INSPIRE bilag 2 og 3 gennemføres iht. de i direktivet fastlagte tidsrammer. 

Målet vægter 2,0 pct.  

 

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Bilag 2 og 3 myndigheder 

er inddraget i og vejledt 

vedr. den årlige 

overvågning af INSPIRE 

implementeringen inden 

den 15. maj 2014. Den 

samlede danske 

overvågning er afleveret til 

EU Kommissionen senest 

15. maj 2014. 

Myndighederne er vejledt via informationsmøde og 

udsendt informationsmateriale. Overvågningen af 

INSPIRE-direktivet er rettidigt afgivet til EU-

Kommissionen/EEA. 

Opfyldt 

 Der er i samarbejde med 

Geoforum gennemført en 

inspirationsdag for danske 

virksomheder med 

interesse i INSPIRE. 

Inspirationsdagen er afholdt som en international session 

på geodatabranchens "Kortdage" i november 2014. 

Geodatastyrelsen og tre indbudte internationale 

oplægsholdere holdt oplæg der informerede om danske 

virksomheders muligheder i internationalt regi med 

særligt fokus på INSPIRE. 

Opfyldt 

 Der er gennemført en 

møderække med dansk 

EIONET-kontaktpunkt 

mhp. at identificere 

anvendelser indenfor 

miljøområdet, hvor nytten 

af Inspire-harmoniserede 

data og tjenester 

optimeres, fx ved 

rapporteringer på 

miljødirektiver. 

Møderækken var planlagt henover efteråret i samarbejde 

med Koncernenhed for Data og Digitalisering. Der blev 

dog kun afholdt et møde IONET kontaktupnkt – men 

hensigten med målet anses for opfyldt, idet der er knyttet 

kontakt til Naturstyrelsens ansvarlige for rapportering af 

miljødirektiver, herunder orienteret om INSPIRE mv.  

Delvist opfyldt 

 Danske bilag 2 og 3 

myndigheder er vejledt om 

harmonisering af datasæt 

og tjenester inden den 21. 

oktober 2015. 

Bilag 2 og 3 myndigheder er blevet vejledt og rådgivet i 

forbindelse med afholdelse af workshop den 26. 

november 2014. Ydermere er der tilsendt omfattende 

informationsmateriale til de relevante myndigheder. 

Opfyldt 

Anvendelse  

3.1. Geodatastyrelsen vil øge kendskabet til frie geodata med henblik på at opnå en øget effektivisering 

i den offentlige sektor og vækst i den private sektor. Målet vægter 5,0 pct.  

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 På baggrund af GSTs 

kommunikations- og 

kanalstrategi er der 

formuleret værdiudsagn: 

hvorfor en potentiel bruger 

skal anvende GSTs frie 

data, og hvad værdien er 

for brugeren. 

 

 

Der er formuleret en række værdiudsagn i foråret 2014 

om værdien af de frie geodata, og i efteråret 2014 er 

udsagnene suppleret med en række udsagn om GST’s 

styrker, samt udarbejdet et forslag til en intern 

markedsføring i GST af værdiudsagnene. Udsagnene 

anvendes i den videre kommunikation med eksterne 

interessenter, fortrinsvist nye brugere af de frie data.   

Opfyldt 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

 Der er etableret et netværk 

i anvendelsesområderne, 

der skal sikre videndeling 

og koordinering på tværs af 

disse i forhold til det 

udadrettede proaktive 

brugerorienterede arbejde.  

 

Netværket har fungeret som videndeling og 

sparringsforum gennem 2014 og der er i alt afholdt 8 

netværksmøder med fokus på en professionalisering af 

det udadrettede konsulentarbejde. 

Opfyldt 

 Der er udviklet et koncept 

for en halvårlig 

statusrapport om 

anvendelsen af GSTs frie 

geografiske data i hhv. den 

offentlige og den private 

sektor. 

Der er udgivet en halvårlig statusrapport for første halvår 

2014, der giver et overblik over udviklingen til internt 

brug i GST. Anden halvårsrapport udarbejdes primo 2015 

og dækker anden halvdel af 2014.    

Opfyldt 

 Med baggrund i den 

prioriterede liste over 

barrierer for anvendelse af 

de frie data (jf. resultatmål 

1.1) er der udarbejdet en 

plan for nedbrydning af de 

barrierer, der ligger inden 

for anvendelses-

områdernes ansvar. 

 

Der er udarbejdet en plan for nedbrydning af barrierer 

med baggrund i den prioriterede oversigt over barrierer 

for anvendelsen af frie data. Planen er udarbejdet således, 

at der til hver enkelt barriere er tilknyttet en beskrivelse 

af den relevante nedbrydningsopgave, dens målgruppe, 

effekt og de områder, der bør inddrages i opgaven med at 

nedbryde barrieren. 

Opfyldt 

 Der er gennemført et 

temabaseret 

demonstrationsprojekt, der 

viser en potentiel 

værdiskabelse hos nye 

brugere ved anvendelse af 

frie data. 

 

Et demonstrationsprojekt om understøttelse af mobil 

digital forvaltning ved tilsynsopgaver hos en række nye 

eksterne brugere (Arbejdstilsynet, 

NaturErhvervstyrelsen, SKAT og Miljøstyrelsen samt 

miljø- og beredskabsområdet i en række kommuner) er 

gennemført med succes i samarbejde med nye brugere. 

Samtidig er GST konsulenter blevet trænet i at arbejde 

med innovation.   

Opfyldt 

 Med udgangspunkt i 

pejlemærkerne fra 

resultatmål 1.1. udarbejdes 

en markedsplan for 2015, 

som på operationelt niveau 

sikrer, at tiltag foregår 

koordineret og skaber 

synergi for de tværgående 

aktiviteter i 

anvendelsesområdernes 

udadvendte arbejde. 

 

 

 

 

Milepælen er blevet overflødig som følge af tilpasningen 

af GST's organisation. Koordineringen mellem 

anvendelsesområderne er i stedet nået gennem gensidig 

information under udarbejdelsen af de strategiske 

retningspapirer, målpapirer og arbejdsprogrammer for 

anvendelsesområderne LBH og OFS og ved tilføjelsen af 

et fælles mål i AP2015 om samarbejde mellem LBH og 

OFS. 

Udgår 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

 Der er etableret et 

temabaseret samarbejde 

mellem offentlige og 

private aktører omkring 

anvendelse og 

implementering af et nyt 

produkt/ydelser i en 

offentlig 

opgavevaretagelse.  

 

Der er gennemført et samarbejde mellem relevante 

aktører om udviklingen af en Kortviser til 6. klassetrin, 

med stor inddragelse af parter fra undervisningssektoren. 

Kortviseren er udviklet i samarbejde med den private 

aktør Grontmij A/S. 

Opfyldt 

 Ved udgangen af 2014 har 

vi nået 1,3 mia. hits på 

Kortforsyningen. 

Ved udgangen af 2014 har Kortforsyningen nået 2 mia 

hits. Siden frie data januar 2013 har Kortforsyningen 

opnået 3,2 mia hits. 

Opfyldt 

3.2. Geodatastyrelsen vil udarbejde en strategi for geodata infrastrukturer, der med udgangspunkt i 

nyttiggørelse af geodata, er rammegivende for arbejdet med geodata infrastrukturprojekter. Målet 

vægter 5,0 pct.  

Målet vurderes 

delvist opfyldt 

 GST har udarbejdet 

pejlemærker for det 

nationale samarbejde om 

nyttiggørelse af geodata og 

anvendelse af geografisk 

infrastruktur. 

På baggrund af input fra tværgående arbejdsgruppe har 

GST udarbejdet pejlemærker for det nationale 

samarbejde om nyttiggørelse af geodata og geografisk 

infrastruktur. 

Opfyldt 

GST udarbejder forslag til 

rammer og principper for 

hvordan der kan arbejdes 

med den fælles geografiske 

infrastruktur, så den 

bidrager med størst mulig 

nytte og effektivisering i 

udviklingen af fx 

sektorrelaterede 

geodataprojekter. 

Efter aftale med direktionen har pejlemærkerne fra 

milepæl 1 indgået i det videre arbejde med resultatmålet. 

Der er herefter udarbejdet forslag til rammer og 

principper for arbejdet med geodata 

infrastrukturprojekter. 

Opfyldt 

GST drøfter forslaget med 

offentlige, private og 

borgerrelaterede parter 

med henblik på at 

kvalificere rammen og 

formulere en strategi for 

geodata infrastrukturer.  

 

På mødet den 22. august drøftede Samordningsudvalget 

arbejdet med den fælles geografiske infrastruktur under 

punktet om Vision, rammer og prioriteringer, som 

retningsættende ramme for udviklingen af geodata 

infrastrukturprojekter.   

Opfyldt 

GST har udarbejdet 

strategi for geodata 

infrastrukturer, hvis 

hovedlinjer har været 

forelagt 

Samordningsudvalget. 

Samordningsudvalget har på møde d. 14. november 

drøftet oplæg om rammer og principper for arbejdet med 

geodata infrastrukturprojekter. Direktionen besluttede på 

den baggrund at fokusere det videre arbejde på den 

organisatoriske forankring og praktiske 

operationalisering af notatets anbefalinger. Notatet blev 

således ikke udkrystalliseret i en egentlig strategi.  

Ikke opfyldt 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Milepæle  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

3.3. Beredskabsinfrastrukturen for geodata skal for alle beredskabsaktører sikre et fælles geografisk 

situationsbillede med de nødvendige informationer og kommunikationsmuligheder, så 

beredskabsaktørerne kan koordinere indsatsen i forbindelse med større og mindre krisesituationer. 

Der er tale om et flerårigt mål. Målet vægter 5,0 pct.  

 

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Geografisk 

kommunikationssystem 

(GeoKom) til etablering af 

et fælles geografisk 

situationsbillede til brug 

ved håndtering af 

krisesituationer er udviklet 

i pilotprojekt og godkendt 

af Center f. Beredskabs-

kommunikation, 

Rigspolitiet. 

 

GeoKom er udviklet i pilotprojekt i regi af Center for 

Beredskabskommunikation, Rigspolitiet med deltagelse 

af beredskabsmyndigheder i Danmark. Således er der 

løbende sket brugerinddragelse i udviklingen og bl.a. 

gennemført 3 ugers operativ test af GeoKom i 2 

politikredse. Udviklingen er afsluttet, pilotudgaven 

godkendt og projektet er lukket.   

Opfyldt 

 Koncept for beredskabets 

tilgang til geografiske 

informationer er fastlagt i 

Geodataforum for 

Beredskab. 

 

Styregruppen for Geodataforum for Beredskab har på sit 

styregruppemøde den 8. oktober 2014 godkendt det 

fremlagte koncept for tilgang til beredskabsdata. 

Konceptet er allerede anvendt i forbindelse med 

pilotprojektet vedrørende GeoKom og der er dermed 

gennemført et "proof of concept". 

Opfyldt 

 Rapport for fastlæggelse af 

den videre udvikling og 

idriftsættelse af GeoKom 

foreligger i regi af 

Rigspolitiets SINE 

Services. 

 

Rapport foreligger. Der foregår i regi af Rigspolitiet stadig 

drøftelser og økonomiske overvejelser vedrørende den 

videre udvikling og idriftsættelse. 

Opfyldt 

 Beredskabskort som 

grundlag for et fælles 

situationsbillede til 

håndteringen af 

krisesituationer er fastlagt 

af Geodataforum for 

Beredskab og stillet til 

rådighed i en første 

version. 

Beredskabskortet er udviklet og Styregruppen for 

Geodataforum for Beredskab har på sit styregruppemøde 

den 8. oktober 2014 godkendt indhold og design af 

Beredskabskortet. Beredskabskortet er allerede anvendt i 

forbindelse med pilotprojektet vedrørende GeoKom, og 

der er dermed gennemført et "proof of concept" for dets 

anvendelse. Beredskabskortet er også stillet til rådighed 

for bl.a. Beredskabsstyrelsen og Regionerne. 

Opfyldt 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Succeskriterier  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

Ministerbetjening 

 4.1. Rettidighed i ministerbetjeningen. Målet vægter 5,0 pct.  

 

Udgår 

 Mindst 80 pct. af 

ministersagerne afleveres 

rettidigt. 

Målet udgår som følge af manglende datagrundlag for 

2014. 

Udgår 

4.2. Kvalitet i ministerbetjeningen. Målet vægter 5,0 pct.  Udgår 

 Mindst 80 pct. af 

ministersagerne vurderes 

af departementet at kunne 

forelægges videre, evt. med 

mindre justeringer i 

departementet, uden 

tilbagesendelse til 

styrelsen. 

Målet udgår som følge af manglende datagrundlag for 

2014. 

Udgår 

Geodatastyrelsens koncernopgaver  

1. Koordinering af samarbejdet med Statens It (SIT). Målet vægter 2,5 pct.  Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Koordinering af 

Miljøministeriets bidrag til 

implementering af SITs 

nye it-arbejdsplads (SIA). 

Koordinering af samarbejdet med Statens It, herunder 

udrulning af Windows 7, og flytning af alle brugere til den 

nye SIA-platform samt varetagelse af koncernopgaver i 

forbindelse med serverrumsflytning og 

netværksomlægninger er afsluttet. Implementering og 

flytning af SITs nye it-arbejdsplads (SIA) er tilendebragt 

med nævnte projekter. 

 

Opfyldt 

 Bistand til flytning af SITs 

netværk.   

Opfyldt 

2. Varetagelse af systemejerskaber og vedligeholdelsesansvar for koncernfælles systemer. Målet 

vægter 2,5 pct.  

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 I systemejerskab og vedligeholdelsesansvar ligger en lang række aktiviteter og 

forpligtelser, som overordnet går ud på at brugernes behov er opfyldt og systemerne 

tilgængelige. Herunder indgår arbejdet med to konkrete milepæle. 

 

 

 Udbud og implementering 

af nyt koncernfælles CMS-

system 

Udskiftning af det gamle koncernfælles Content 

Management System (CMS) med GoBasic er afsluttet. 

Udbud af opgaven med fagsystemdrift og videreudvikling 

af GoBasic sker i 2015. 

 

Opfyldt 

 Understøtte 

Miljøministeriets arbejde 

med – og eventuelle 

beslutninger vedrørende – 

effektive sagsgange og 

dokumenthåndtering 

(Captia). 

 

Captia-opgradering er gennemført. Opfyldt 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Succeskriterier  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

3. Miljøministeriets Personale Administration (MPA) vil sikre udvikling og implementering af flere 

koncernfælles løsninger. Målet vægter ikke i GSTs kvantitative målopfyldelse for 2014.  

Målet vurderes 

delvist opfyldt 

 Projekt koncernfælles løn-

politik er igangsat. 

Projektet vedr. koncernfælles lønpolitik, herunder også 

lønstrategi og lønstatistisk materiale er i gang og 

forventes klar til de næstkommende lønforhandlinger. 

Opfyldt 

Koncernfælles arbejds-

tidsaftale for konsulenter 

er klar til ikrafttræden 1. 

maj 2014. 

Der er indgået aftale med medarbejdersiden om 

arbejdstid for konsulenter. Forhandlingsforløbet 

forsinkede ikrafttræden til 1. december 2014. 

Ikke opfyldt 

Ny koncern-fælles løn-

politik er klar til brug i 

lønforhandlinger 2014. 

Den nye koncernfælles lønpolitik er fortsat under 

udarbejdelse, idet B-siden medio 2014 ytrede ønske om, 

at drøftelserne ikke blev forcerede. På denne baggrund 

blev det aftalt med B-siden, at materialet først skal være 

klar til lønforhandlingerne i 2015. 

Ikke opfyldt 

4. Miljøministeriets Personale Administration (MPA) skal levere ledelsesunderstøttende juridisk 

rådgivning og værktøjer. Målet vægter ikke i GSTs kvantitative målopfyldelse for 2014. 

Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 Mål-gruppe-baseret 

reorganisering af MPA på 

intra (chefforum). 

Intra er reorganiseret med særkilt indgang for chefer. Der 

er etableret et decideret lukket ”chefrum” med 

”chefhåndbog i personaleledelse” i form af korte tekster 

om opfølgning/sanktioner, samt særlig målrettet 

ledelseskommunikation. I foråret 2015 suppleres med  

nøgleoplysninger om egne medarbejdere (den digitale p-

leder), 

Opfyldt 

 Personale-administrativ 

platform er etableret. 

Den personaleadministrative platform er funktionsklar og 

er stillet til rådighed for HR-medarbejdere, og danner 

platform for det nye digitale MUS-koncept (PULS) med 

forventet pilot-lancering i foråret 2015.    

Opfyldt 

 Nyt koncept for lønfor-

handlingsmaterialet er 

leveret og anvendt. 

MPA leverede lønlister og lønstatistiske produkter til 

brug for de lokale lønforhandlinger. Produkterne var 

100% digitaliserede og sikrede ledelsen et 

tværministerielt og MIM-institutionelt lønoverblik. 

Materialet markerer en ny standard for MPA 

lønprodukter. 

Opfyldt 

5. Miljøministeriets Personale Administration (MPA) vil sikre fortsat udvikling af procedurer, der 

kombinerer en effektiv drift med høj kvalitet på løn- og personaleadministration. Målet vægter ikke i 

GSTs kvantitative målopfyldelse for 2014. 

Målet vurderes 

delvist opfyldt 

 Moderniseringsstyrelsens 

fælles kontrolstrategi for 

lønadministration er 

implementeret og følges. 

MPA har deltaget i pilotprojekt i oktober-november 2014 

og testet Moderniseringsstyrelsens ny fælles vejledning til 

lønkontrol samt de nye digitale uddata. Der er udarbejdet 

en ny lønkontrolstrategi, der sikrer den nødvendige 

kontrol og reel arbejdsdeling mellem Statens 

Administration og MPA - og den har fået positiv respons 

fra Rigsrevisionen og Finansministeriet. 

Opfyldt 

Via HR-review er 10 

udvalgte kerneprocesser 

gennemgået for for-

bedrings-potentiale. 

 

6 kerneprocesser er gennemgået, der udestår 4 processer. 

Disse forventes gennemført i 2015. 

Ikke opfyldt 
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Produkt-

område 

og 

resultat-

mål 

Succeskriterier  Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse  

Der er afholdt 2 kunde-

møder med hver institution 

med måling af tilfredshed 

på service, kapacitet og 

kvalitet. 

MPA har efter dialog med institutionerne vurderet, at der 

i stedet for to kundemøder er mere værdi i at afholde en 

kundesurvey i foråret et et kundemøde i efteråret. Såvel 

gennemførelse af kundesurvey som kundemøder er 

fuldførte. 

Opfyldt 

Geodatastyrelsens koncernfælles mål  

1. Krav til prognoseafvigelserne. Målet vægter 20,0 pct.  Målet vurderes 

delvist opfyldt 

 Målet opnår en vægtet prognosepræcision på 82 pct.  

 Grundbudget (november 

2013) +/- 20 pct. 

Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. 

grundbudget på 2,0 pct. Afvigelsen målt på indtægter 

viser en afvigelse ift. grundbudget på 24,7 pct. 

Delvist opfyldt 

Udgiftsopfølgning 1 (april 

2014) 

 +/- 15 pct. 

Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. prognose 

1 på 2,0 pct. Afvigelsen målt på indtægter viser en 

afvigelse ift. prognose 1 på 24,7 pct. 

Delvist opfyldt 

Udgiftsopfølgning 2 (juni 

2014)  

+/- 10 pct. 

Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. prognose 

2 på -3,0 pct. Afvigelsen målt på indtægter viser en 

afvigelse ift. prognose 2 på 2,4 pct. 

Opfyldt 

Udgiftsopfølgning 3 

(oktober 2014)  

+/- 5 pct. 

 

Afvigelsen målt på udgifter viser en afvigelse ift. prognose 

3 på -2,0 pct. Afvigelsen målt på indtægter viser en 

afvigelse ift. prognose 3 på 5,8 pct. 

Delvist opfyldt 

2. Sygefravær. Målet vægter 5,0 pct.  Målet vurderes 

samlet opfyldt 

 7,7 dage i gennemsnit pr. 

medarbejder.  

 

Alm. sygefravær (korrigeret for barns 1. og 2. sygedag 

men inkl. graviditetsbetinget sygdom, deltidssyge samt 

langtidssyge) blev for 2014 på 6,95 i gennemsnit. 

Opfyldt 
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5.4  Redegørelse for metode til omkostningsfordeling   
 

Styringsdimensioner 

Styrelsens kontoplan består af følgende dimensioner i Navision Stat: 

  

Delregnskab Tvungen dimension, som knytter styrelsens regnskab til underkonto i 

Finansloven. 

Finanskonto Den centrale standard artskontoplan med underopdeling. Skaber 

bestanddelene i resultatopgørelsen og balancen. 

Sted Intern dimension, der beskriver de organisatoriske områder med de 

økonomiansvarlige i linieorganisationen samt projektsted. 

Arbejdsprogram Intern aktivitetsbaseret dimension med områdespecifikke programnumre, 

såvel som projektnumre. Dertil kommer fælles numre til 

tidsregistreringsformål. 

Indkøbskategori Standardkontoplan til brug for kategorisering af indkøb og rapportering 

heraf. 

 

Registrering 

Styrelsens indkøb registreres på ovennævnte dimensioner. 

 

Styrelsens indtægter registreres på sted og arbejdsprogram. 

 

Forbrug på projekter konteres på særligt sted og nummer, og eventuelle anskaffelser på anlæg. Ved 

projektafslutning knyttes afskrivningerne på anlæg til det sted i linieorganisationen, hvortil 

anlægget er overdraget. 

  

Løn posteres på sted/delregnskab. 

 

Medarbejdernes tidsforbrug registreres i et særskilt system fordelt på sted og arbejdsprogram-

numre. 

 

Omkostningsfordeling  

I forbindelse med arbejdet med styrelsens strategi og med resultatkontrakten er økonomien fordelt 

og præsenteret ift. de strategiske mål. 

 

Det registrerede forbrug af timer og kroner på arbejdsprogrammer sammenstilles, og der sker først 

en fordeling af de faglige områders lokale ledelse til deres faglige arbejdsprogrammer ved 

anvendelse af en timebaseret fordelingsnøgle. Arbejdsprogrammer, der indeholder den fælles 

administrative ledelse samt generel IT og hjælpefunktioner, fordeles herefter på de faglige 

arbejdsprogramnumre efter en timebaseret nøgle. 

  

Hvert arbejdsprogram er knyttet til de strategiske indsatsområder (forretningsområder/ 

produktområder).  Der er i 2014 igangsat et arbejdet med at etablere et ydelseshierarki, som skal 

gøre det mere enkelt at etablere sammenhæng fra registreringen til de overordnede strategiske 

indsatsområder. 

 

Der er udarbejdet en forretningsstrategi med en række forretningsprincipper og –modeller. Hvert 

arbejdsprogram knyttes til en specifik forretningsmodel med særlige styringsmæssige 

karakteristika. 
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