6. Februar 2022

Forvaltningstjenesten 2.0 og Sagsbehandlingskortet
Forvaltningstjenesten 2.0
WMS:Forvaltning2 https://api.dataforsyningen.dk/forvaltning2?token=<dit token> indeholder Sagsbehandlingskortet
og udvalgte grunddata.
Forvaltningstjenesten har fokus på at udstille udvalgte grunddata målrettet kommunal sagsbehandling og offentlig
forvaltning.
Foruden Sagsbehandlingskortet indeholder Forvaltningstjenesen følgende data:
-

Danmarks Højdemodel
Danske Stednavne
Danmarks Administrative Geografiske inddelinger
Danmarks Adresser
Matriklen

N.B. Forvaltningstjenesten har tidligere også inkluderet GeoDanmark ortofoto. Dette skal nu hentes på Datafordeleren.

Sagsbehandlingskortet
Sagsbehandlingskortet er et aktuelt og landsdækkende kortværk baseret på GeoDanmark-data. Det er blevet til i et
samarbejde mellem GeoDanmark og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) i 2020.
Sagsbehandlingskortet udstilles i en ajourført WMS forvaltningstjeneste på Kortforsyningen og blev lanceret d. 15. april
2020.
Sagsbehandlingskortet er et multiskala basiskort, som enten kan benyttes alene eller kan suppleres med 6 forskellige
forvaltningstemaer, som hver især er målrettet et specifikt forvaltningsområde - f.eks. adresser, natur eller teknisk
forvaltning. Basiskortet kan suppleres med følgende 6 temaer:
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Adresse-byggesag med visualisering af attributterne geometristatus, status og BBR-aktion



Teknik med fokus på den tekniske forvaltning



Trafik med fokus på de trafikale elementer i GeoDanmark-data



Hydro med fokus på vand – bl.a. synlig og rørlagt vandløb



Natur med fokus på GeoDanmarks naturelementer



Supplement med fokus bebyggelsestype og udpegningspunkter, -linjer og –flader

Forvaltningstemaerne tilbyder mulighed for at lave GetFeatureInfo på geometrier og få oplysninger om f.eks. arealet på
huse eller søer.
Basiskortet har et afdæmpet udtryk og der er lagt stor vægt på, at det skal kunne fungere godt som et baggrundskort
med god plads til at visualisere egne forvaltningsdata.
Den primære skala for visualisering og anvendelse ligger i området 1:1.000 -> 1:25.000, men kortet kan også benyttes
i både større og mindre skala.
Sagsbehandlingskortet skal sikre et ensartet og opdateret kortgrundlag på tværs af forvaltningsopgaver og som
grundlag for kommunale myndighedsopgaver, beslutninger og afgørelser.
Sagsbehandlingskortet er derfor ikke ét, men mange forskellige visualiseringer af næsten alle GeoDanmark-data,
herunder også mange attributdata, som f.eks. geometristatus for bl.a. bygning, vej og havneanlæg.
Med Sagsbehandlingskort bliver Forvaltningstjenesten en central komponent i den kommunale sagsbehandling.
Tjenesten bidrager til en øget og mere ensartet anvendelse af GeoDanmark-data i kommunerne baseret på et fælles
og ajourført datasæt, visualiseret efter kommunernes ønsker.

Data
Basiskortet og forvaltningstemaerne er visualiseret i relevante skalaer på baggrund af GeoDanmark-data og med fokus
på de store skalaer.
Af hensyn til hastighed ved brug af kortet benyttes groft simplificerede data i de mindre skala. Datas geometri på
oversigtsniveau (skala 1:25.000 -> 1:1.000.000) er i mange tilfælde derfor kun vejledende.
Sagsbehandlingskortet opdateres løbende. Temaerne bygning, vej og vandløb opdateres med få minutters mellerum,
mens de resterende temaer opdateres hvert kvarter. De simplificerede data i mindre skala opdateres hver nat.

Udstilling
Læs mere på Dataforsyningen: https://dataforsyningen.dk/data/2680, hvor du også finder URL til tjenesten
(wms:forvaltning2)
Ajourføring
Det er hensigten, at Sagsbehandlingskortet og Forvaltningstjenesten løbende skal videreudvikles. Fejl og mangler vil
blive rettet så hurtigt det er muligt, mens større ændringer, udvidelser, supplementer vil blive forsøgt implementeret ca.
2 gange om året. Se bagerst i dette dokument for seneste ajourføring.
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Bilag 1: Signaturforklaring - Sagsbehandlingskortet
Sagsbehandlingskort, 1 – 4.000.000

Tema Adresse-byggesag, 1 – 10.000

Tema Natur, 1 – 25.000

Tema Trafik, 1 – 10.000
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Tema Hydro, 1 – 25.000

Tema Supplement, 1 – 25.000

Tema Teknik, 1 – 10.000

Bilag 2: Signaturforklaring – Forvaltningstjenesten 2.0
Matrikeltekst, 1 – 4.000

0.5 meter højdekurver, 1 – 4.000

Matrikelskel foreløbig geometri, 1 – 4.000

Vejnavne, 1 – 1 – 50.000

Matrikelskel geometri, 1 – 4.000

Stednavne basiskort, 1 – 50.000

DAGI – Adm. grænser, 1 – 2.500.000

Husnummer, 1 – 4.000
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Basiskort med indholdet fra skala 1:10.000

Basiskort med indhold i skala 1:2.000 suppleret med vejnavne og husnumre.
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Basiskort med indhold i skala 2.500 suppleret med tema Teknik og Trafik

Basiskort med indhold i skala 1:10.000 suppleret med Tema Adresse - byggesag
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Basiskort med indholdet fra skala 1:12.500 suppleret med Tema Natur og Hydro

Basiskort med indhold i skala 1:10.000 suppleret med tema Supplement
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Basiskort med indholdet fra skala 1:200.000 suppleret med DAGI og stednavne

Basiskort med indhold i skala 1:2.500 suppleret med o.5 meter kurver og matrikel
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Bilag 3. Dokumentation, Sagsbehandlingskortet
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Bilag 4. Dokumentation, Forvaltningstjenesten 2.0

Bilag 5, QGIS wms:forvaltning2
Et udsnit fra QGIS viser alle lagene i Forvaltningstjenesten 2.0 (WMS:forvaltning2).
Lagene markeret med rød er Sagsbehandlingskortet og de 6 forvaltningstemaer.
Lagene markeret med blå er udvalgte grunddata.
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