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Orientering om afstemningsområder 

 

Udstilling af DAGI afstemningsområder 

Flere kommuner har efterspurgt en let tilgængelig udstilling af DAGI afstemningsområder, også for 

ikke-GIS-kyndige medarbejdere. Fra i dag kan afstemningsområder ses i SDFE-Kortviser som et 

WMS-lag med ”get feature-info”, således at man ved klik på info-knappen i kortvinduet kan få vist de 

vigtigste oplysninger om området. 

 

 
 

Man finder kortet på adressen https://sdfekort.dk/spatialmap og afstemningsområder vælges med 

knappen i menuen til venstre under gruppen Administrative grænser. Bemærk, at områderne kun er 

synlige i zoomniveau op til 1:100.000. 

 

DAGI-data er også tilgængelige som WFS-tjeneste på Datafordeleren, og senere på året (formentlig i 

Q3) vil WMS-tjeneste og fildownload blive implementeret samme sted. 

 

Derudover kan man tilgå data om afstemningsområder via Danmarks Adresse Web API 

(http://dawa.aws.dk/). Se nyhed om valgdata i DAWA: https://www.digitaliser.dk/news/4354990  
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Ajourføring af DAGI afstemningsområder 

D. 11.1.2019 udsendte SDFE en opfordring til ajourføring af kommunens afstemningsområder i DAGI. 

P.t. har 60 kommuner foretaget ændringer i deres afstemningsområder i DAGI web-applikationen. 
  

De resterende kommuner opfordres til at opdatere afstemningsområderne løbende og gerne så snart, 

det er muligt. Det er vigtigt, at kommunen bliver fortrolig med den nye ajourføringsprocedure af 

afstemningsområderne i DAGI web-applikationen. Hvis kommunen endnu ikke har afprøvet 

applikationen, vil det desuden være hensigtsmæssigt at teste adgang og rettigheder til denne. 

 

Via applikationen kan kommunen downloade og uploade kommunens afstemningsområder. 

Afstemningsområderne kan downloades i forskellige GIS-formater til indlæsning i kommunens eget 

GIS-værktøj, hvori editeringen af afstemningsområderne foretages. Når editeringen af 

afstemningsområderne er gennemført, kan kommunen uploade de opdaterede afstemningsområder 

direkte til DAGI-systemet via applikationen. 

  

Kommunen tilgår afstemningsområderne via DAGI web-applikationen:  

https://dagisys.sdfe.dk/Afstemningsomraader/ 

 

En udførlig brugervejledning er tilgængelig i applikationen. Vi har i øvrigt lagt alle de udsendte 

informationsbreve og vejledninger på SDFE’s hjemmeside under https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-

administrative-graenser-dagi/  

 

Hvis du vil vide mere 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

dagiregistret@sdfe.dk   

Morten Winkler, SDFE på mwink@sdfe.dk eller på telefon 72545208, 

Heidi Mouritzen, SDFE på hm@sdfe.dk eller på telefon 72545274. 

Med venlig hilsen, 

DAGI-projektet 


