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Det nye Sagsbehandlingskort 

 

Sagsbehandlingskortet 

Sagsbehandlingskortet er et nyt, aktuelt og landsdækkende kortværk baseret på aktuelle GeoDanmark-data. Det er 

blevet til i et samarbejde mellem GeoDanmark og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). 

Sagsbehandlingskortet udstilles i en ny WMS forvaltningstjeneste på Kortforsyningen og bliver 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: 

 

 Adresse-byggesag med visualisering af attributterne geometristatus, status og BBR-aktion 

 Teknik med fokus på den teknisk 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 -> 1:25.00, men kortet kan også benyttes i 

både større og mindre skala.  
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Hvorfor et nyt Sagsbehandlingskort? 

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 det nye Sagsbehandlingskort bliver Forvaltningstjenesten en central komponent i fremtidens 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. 

 

Forvaltningstjenesten 2.0 

Forvaltningstjenesten har eksisteret som WMS-tjeneste på Kortforsyningen siden efteråret 2016 og har haft fokus på at 

udstille aktuelle grunddata målrettet kommunal sagsbehandling og forvaltning. Foruden en nem og samlet adgang til 

mange af Danmarks grunddata som f.eks. ortofoto, stednavne og adresser har tjenesten også indeholdt en række 

visualiseringer af GeoDanmark-data. Disse visualiseringer bliver nu erstattet af Sagsbehandlingskortet, som er én af en 

række nye visualiseringer af GeoDanmark-data som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) udvikler for 

GeoDanmark i perioden 2019 og 2020.  

Læs mere om den ny Forvaltningstjeneste på http://Kortforsyningen.dk 

 

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 hvert minut, mens de 

resterende temaer opdateres hvert kvarter. De simplificerede data i mindre skala opdateres hver nat. 

 

Udstilling af Sagsbehandlingskortet – Forvaltningstjenesten 

Det nye Sagsbehandlingskort udstilles i en ajourført Forvaltningstjeneste (WMS-tjeneste) fra d. 15. april 2020 på 

adressen: 

https://services.kortforsyningen.dk/services?servicename=forvaltning2&service=WMS&version=1.1.1&token=<dit eget 

token> Den nye tjeneste vil udfase den gamle forvaltningstjeneste med udgangen af 2020. 

Foruden Sagsbehandlingskortet indeholder Forvaltningstjenesten også andre data, der er vigtige for den kommunale 

sagsbehandling, herunder matrikeldata, ortofoto, højdekurver, stednavne, adresser og administrative grænser.  

 

Ajourføring 

Det er hensigten, at Sagsbehandlingskortet og den ny Forvaltningstjeneste 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. 

 

http://kortforsyningen.dk/
https://services.kortforsyningen.dk/services?servicename=forvaltning2&service=WMS&version=1.1.1&token=
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Signaturforklaring - Sagsbehandlingskortet 
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Eksempler på Sagsbehandlingskortet 

 

  

 Basiskortet i det nye Sagsbehandlingskort – det centrale Randers 

 

 
 

 
Basiskortet suppleret med temaet Hydro og Supplement – Silkeborg 
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Revisionshistorik. 

1. juli 2020. 

1. Ny udgave af Sagsbehandlingskortet med følgende rettelser og tilføjelser 

Basis_kort 

- Ny EEZ-grænse indlagt (Ændringer i grænsedragning mellem Polen og Danmark ved Bornholm).  

- Dæmning / havdige indlagt i Basis_kort og fjernet fra Tema Natur.  

- ERM Udlandskyst + landegrænser medtaget i Basis_kort 

- Bygning og vejkanter i Basis_kort har fået lidt mere ”sværte”  

- Højspændingsledning i Basis_kort har fået signatur i skala 10K -> 100K, men er en grå streg i skala 1 
-> 10K 

- Højspænding i Tema Teknik vises nu med signatur i skala 1 - 10K. Master vises som en åben cirkel 
på   linjen. Start- og slutmast vises med en åben kvadratisk firkant. 

 

2. WMS:Forvaltning2 med enkelte rettelser i ”Stednavne og vejnavne” og ”Husnumre” 

 

Danske Stednavne og vejnavne 

- Forbedret og mere komplet indhold på bebyggelse, vejnavne og sønavne. 
- Diverse naturarealer – typisk skov og hede - medtages  
- Vejnavne hvor GeoDanmark veje har vejkategori Fiktiv, Hovedsti og Mindre sti vises i skala 0 – 2000 

 

Husnumre 

- Er nu mere afdæmpet 
 

3. Signaturforklaring ajourført. 
dettexx 


