
DATAFORDELER
- din indgang til offentlige grunddata



Moderne datadistribution
med Datafordeleren

Datafordeleren er den offentlige sektors nye 
moderne distributionsplatform, der leverer 
grunddata via internettet. Datafordeleren gik 
i slutningen af 2015 i drift med enkelte 
geodata-tjenester og udbygges frem til 
midten af 2017, hvor alle grunddata kan 
hentes via platformen.

Hvad er grunddata?

Grunddata er en række 
grundlæggende oplysninger om
borgere, virksomheder, fast
ejendom, bygninger, adresser, 
geografi mv. 



Bedre datakvalitet og 
distribution

Datafordeleren er en del af grunddatapro-
grammet. Grunddataprogrammet har til 
formål at sikre, at grunddata let og sikkert 
kan anvendes af myndigheder, virksom-
heder og borgere til gavn for samfundet. 
Derfor arbejder en række tværoffentlige
projekter på at højne datakvaliteten og 
forbedre datadistribution.                  

Datafordeleren leverer:

• Oppetid på 99,9 %
• Bedre håndtering af sikkerhed
• Ensartede tekniske grænseflader
• Ensartede datamodelerings- 

principper



Grunddata og anvendelse



Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er 
ansvarlig for den tekniske udvikling af 
Datafordeleren og etablering af 
driftsorganisationen, den såkaldte Operatør.  
KMD er teknisk leverandør.

CPR-kontoret, Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, Geodatastyrelsen, SKAT og 
Erhvervsstyrelsen er datamyndigheder og 
leverer data, som via datafordeleren kan hentes 
af offentlige og private anvendere.

Operatør
og 

teknisk 
leveran-

dør

Data-
myndigheder

Anvendere
af data



Besparelser og nye
muligheder

Datafordeleren erstatter en række offentlige 
distributionsløsninger og sikrer, at 
myndigheder og virksomheder får nem og 
sikker adgang til grunddata i ét samlet system 
frem for mange forskellige systemer og 
snitflader. 
Det giver en samlet besparelse på
driftsomkostninger og support. 

Og på lang sigt vil der – med muligheden for 
at sammensætte data på nye måder – være et 
stort potentiale for værdiskabelse og
innovation.



”Det er en vigtig opgave for samfundet at 
bygge Datafordeleren. Vi har derfor stor fokus 
på at levere en velfungerende teknisk platform 
og driftsorganisation.
Samtidig påtager vi os gerne rollen som aktiv 
medspiller, hvor der er behov for viden om 
data, som skaber vækst eller frigør tid og 
penge”

Georg Jensen 
Kontorchef, 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



  

Få mere
information på:
datafordeler.dk
twitter.com/datafordeler eller 
Linkedin-gruppen ”Datafordeler”
 


