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Delaftale 7: Fælles distributionsløsning til grunddata (datafordeler)
Problem

Der eksisterer i dag separate distributionsløsninger for grunddata om personer,
virksomheder, adresser, boliger og geografi, som dog funktionelt minder meget
om hinanden. For de myndigheder, der står for disse registre, er distribution
forbundet med stigende omkostninger, og for de offentlige dataanvendere er det
omkostningsfuldt og mindre stabilt at skulle hente data fra flere forskellige
distributionsløsninger.
Baggrund

Med grunddata-indsatsen leveres en sammenhængende, billigere og enklere
grunddatainfrastruktur, hvilket også sætter fokus på behovet for effektiv
distribution af data. Analyser af de tekniske muligheder og business casen viser, at
det er muligt at etablere en fælles løsning til distribution af disse data, der på
samme tid har større kapacitet, mere stabilitet, gør data billigere at integrere for
grunddata-anvenderne og samlet set er billigere at drive.
En fælles løsning vil kunne genanvende komponenter, aftaler, kompetencer og itarkitekturer fra de eksisterende distributionsløsninger. Hermed reduceres
omkostninger og risici.
Løsning

Der etableres en datafordeler som en fællesoffentlig infrastruktur til distribution af
grunddata med følgende principper og målsætninger:
1. Alle grunddata distribueres via datafordeleren. Datafordeleren kan også
anvendes til at distribuere andre relevante data end grunddata.
2. Opdatering af grunddata sker fortsat gennem grunddata-forvalterens
grænseflader. Grunddata-forvalteren skal til datafordeleren levere og
vedligeholde en opdateret kopi af grunddata med en frekvens, der er
tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet.
3. Eksisterende dataansvar er uændret, og dataansvarlige sikrer udviklingen
af data- og grænsefladebeskrivelser til udstilling på datafordeleren.
Tværgående databeskrivelser udarbejdes i samarbejde af de relevante
dataansvarlige.
4. Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fildistribution til både offentlige og private brugere.
5. Datafordeleren leverer standardiserede aftaler for adgang til grunddata.
6. Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler
eller betalingsaftaler har ret til at anvende data i datafordeleren, så kan
denne bruger som udgangspunkt downloade disse data uden yderligere
omkostninger. Dog således, at brugen af datafordeleren er rimelig og ikke

hindrer andre brugere i at trække data fra datafordeleren. Ved særlige eller
omfattende behov for downloads eller tilgængelighed kan en bruger indgå
særskilt aftale med datafordeleren herom.
7. Datafordeleren opbevarer og distribuerer data i henhold til gældende lov.
Datafordeleren konsoliderer i første omgang distributionsløsningerne hos CPR
(persondata), CVR (virksomhedsdata), Kortforsyningen (KMS´ kort-, matrikel- og
geografiske data), den kommende Ejerfortegnelse, Vurderingsregisteret og BBRs
bygnings- og adressedata. Yderligere datakilder og registre forventes på sigt at
indgå i datafordeleren.
Datafordeleren implementeres som en række bølger for at reducere kompleksitet
og risici. Bølgerne er afstemt med de behov, der følger af de øvrige delaftaler i
grunddata-programmet:
Bølge
Bølge 0
Bølge 1
Bølge 2
Bølge 3
Bølge 4
Bølge 5

Milepæle
Aftaler indgået med
udviklingsleverandører,
projektorganisation etableret
Aftaler med øvrige leverandører,
basisinfrastruktur etableret
Basisdistributionsplatform etableret,
geodata og OIS (BBR) i drift
Udvidet distributionsplatform etableret,
CVR og CPR i drift
Migrering af resterende databrugere,
Ejerfortegnelsen i drift
Distributionsløsninger konsolideret

Tidspunkt
Primo 2013
Medio 2013
Ultimo 2013
Medio 2014
Ultimo 2014
Ultimo 2015

