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Delaftale 4: Fri og effektiv adgang til geografiske data
Problem

Produktionen af landkort og matrikelkort finansieres i dag ved en kombination af
salg af rettigheder til data til private og aftaler om fri adgang til at bruge data for
offentlige myndigheder. Medfinansieringen af kortproduktionen via salg af adgang
til data til private giver bl.a. følgende udfordringer:
Unødig dobbeltkortlægning og dobbeltindsamling af data i den offentlige
sektor og hos private
Begrænsninger på offentlige myndigheders mulighed for at udnytte de
geografiske data, da de ikke må flyde frit mellem offentlige myndigheder
og private
Unødig administration i forbindelse med aftaleindgåelse, fakturering mm.
Manglende realisering af potentialet i den private sektor for udnyttelse af
og forretningsudvikling med de offentlige geodata af høj kvalitet.
Baggrund

KMS er en statsvirksomhed og er lovgivningsmæssigt forpligtet til at søge at få
dækket så mange som muligt af virksomhedens omkostninger til data og services
ved brugerbetaling. Dette gælder både i forhold til den private og offentlige
sektor. Offentlige myndigheders adgang til og anvendelse af data håndteres i dag
gennem samlede aftaler for staten, kommunerne og regionerne samt en særskilt
aftale med Forsvaret. Aftaler om privates adgang til geodata indgås individuelt.
KMS og kommuner tilvejebringer og vedligeholder i regi af foreningen FOTDanmark de basale data, der indgår i landkort. KMS og kommunerne i FOT har
delt ophavsret til disse data. KMS og kommunerne sælger FOT-data til private
virksomheder.
Løsning

Der gives fri adgang til de offentlige landkort, matrikelkortet og højdemodellen.
Dette indebærer, at:
1. Kommunerne og KMS giver fri adgang til landkort-data i FOT-databasen.
2. KMS giver fri adgang til KMS´ samling af landkort (Kort10 og øvrige
topografiske produkter).
3. KMS giver fri adgang til matrikelkortet.
4. KMS giver fri adgang til Danmarks Højdemodel og sikrer ajourføring
svarende til en landsdækkende ajourføring med fem års interval.
5. Med fri adgang til ovennævnte datasæt kan myndigheder og private frit
anvende disse data til kommercielle og ikke-kommercielle formål.
6. Frem mod ØA2014 udarbejder KL og KMS forslag til en fremtidig
struktur for FOT-samarbejdet, der kan sikre landsdækkende FOT-data

med et indhold og en aktualitet, der gør disse data anvendelige som
geografisk administrationsgrundlag.
Der gives fri adgang til ovennævnte datasæt pr. 1. januar 2013. Der tilvejebringes i
nødvendigt omfang hjemmel hertil. Lov om Kort og Matrikelstyrelsen revideres i
forlængelse af denne aftale, og offentlige aftaler med Stat, Kommune, Region og
Forsvar om adgang til og medfinansiering af geografiske data tilpasses.

