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Referat 
Møde i Specifikationsforum 

Tid og sted:  Tirsdag den 1. november 2022, kl. 9:30 -15:30, i KL-Huset, mødelokale S-06. 

Deltagere:  Brian Hansen Damsgaard, Fredericia Kommune (formand) 
Tyge Pontoppidan Jensen, Københavns Kommune 
Hanne N. Christensen, Hillerød Kommune 
Lars Ellebjerg, Hvidovre Kommune 
Kurt Forbech Toft, SDFI 
Charlotte Bjerregaard, SDFI 
Helle Kirkedal, UFST 
Laurids Rolighed Larsen, NIRAS 
Lennart Christoffersen, KL/GeoDanmark (referent) 
 

Afbud: Svend Elgaard, Vejdirektoratet, Jette Kristensen, Andel og Jens Gottlieb, KL/GeoDanmark 

 

Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

1. Velkomst  09:30 

5 min. 

Eventuelle nye medlemmer præsenteres, og der siges tak til af-
gående. 

Formanden byder velkommen. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Helle Kirkedal har fået nyt job i Energistyrelsen fra 1.12.22.  

SDFI skal udpege nyt medlem fra staten til Specifikationsforum. Lennart undersøger i fællessekretariatet, hvad proceduren er for udpegning af nyt statsligt medlem.  

Hvis det er muligt, vil Specifikationsforum gerne anbefale, at Helle fortsætter i forum som repræsentant for Staten.  

2. Godkendelse af dagsor-
den 

09:35 

5 min. 

Præsentation af dagsordenspunkter samt forslag til punkter un-
der eventuelt. 

Nummerering af eventuelle dagsordensbilag refererer 
til dagsordenspunkterne. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 
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Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

Dagsorden er godkendt.  

3. Opfølgning siden sidst 09:40 

10 min. 

Opfølgning på referatet fra sidste møde. 

Bemærkninger skrives ind i dagens referat. 

Jens Gottlieb skriver referat. Formanden godkender 
inden offentliggørelse på GeoDanmarks hjemmeside. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Gennemgang af referat fra sidste møde. 

4. Orientering fra GeoDan-
mark 

09:50 

10 min. 

Lennart orienterer fra GeoDanmark om Fællessekretariat, be-
styrelse, sekretariatsudvalg, repræsentantskab, hjemmeside, 
andre fora o.l. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Fællessekretariatet har afholdt den årlige temadag, hvor arbejdsprogrammet for 2023, GeoFA samt strategiprojektet for GeoDanmark grunddata var på dagsordenen. 
Mødelokalet var ikke optimalt men energien var alligevel høj hele dagen.  

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 25. oktober, og har blandt andet drøftet og besluttet arbejdsprogrammet for 2023, kommissorierne for de fire fora samt 
sekretariatsudvalget. Forummet drøftede det ændrede kommissorium. Specielt formulering om hvordan der træffes beslutninger ønskes ændret, evt. med fodnote 
eller et notat hvor forum er enige om hvordan de gør ved evt. uenigheder. 

Foreningen afholder sit årlige repræsentantskabsmøde for SDFI og de 98 kommuner den 1. december. 

5. Strategiprojekt for 
GeoDanmark grunddata 

10:00 

45 min. 

Brian orienterer om projektet. 

På baggrund af strategiprojektets oplæg om en mere fleksibel 
datamodel, skal forummet drøfte hvor supplerende data place-
res. 

Dette punkt er fast på forummets møder, så længe 
projektet løber. Hvis der er relevant materiale fra ar-
bejdsgruppen, sendes det til forummet. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Drøftelse især om supplerende data i model 1 eller model 2.  

Der var i forum en tendens til at model 1, hvor supplerende data placeres tæt på GeoFA, foretrækkes i et mere landsdækkende perspektiv, mens model 2 tilgodeser 
de kommunale anvendelser. Der er fordele og ulemper ved begge modeller, så der kan ikke vælges en entydig bedste løsning. 
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Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

Forummet drøftede både de strategiske hensyn til at gøre GeoDanmark grunddata mindre omfangsrig og strømlinet samt bringe overensstemmelse mellem data og 
specifikation og forståelse for 3. parts anvendere. Disse hensyn modvirkes af de mere praktiske datamæssige hensyn hvor data og supplerende data skabes, og opbe-
vares tæt på GeoDanmark grunddata.  

Der var lidt snak om høringsproceduren. Enkelte medlemmer ønskede at forummet var blevet inddraget i selve tilstandsanalysen. 

Desuden var der i forummet bred enighed om, at alle anvendere af GeoDanmark grunddata, også ikke medlemmer af foreningen, burde have mulighed for at afgive 
høringssvar. 

10:45– 11:00 Pause 

6. Livscyklus-/levetidsreg-
ler 

11:00 

30 min. 

Charlotte og Kurt gennemgår opsamlingsnotat om GeoDK reg-
ler fra mødet den 16/8-22. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Efter aftale med Gry og Dennis i SDFI udsættes dette til næste møde. 

7. Brugertilpassede udga-
ver af Specifikationen 

11:30 

90 min 

Fortsæt-
ter efter 
frokost 

Brian giver status på arbejdet med brugertilpassede udgaver af 
Specifikationen. 

Der skal træffes beslutninger om diverse ændringsforslag og 
spørgsmål afstedkommet af arbejdet med den brugertilpassede 
specifikation. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Beslutninger og noter fremgår af bilaget. Kurt skrev ind i løbet af mødet. 

12:00 – 12:45 Frokost 

8. Brugertilpassede udga-
ver af Specifikationen 

12:45 

60 min. 

Fortsat 

Punkt 7 fortsat.  
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Drøftelse og beslutning på mødet: 

Se noter i punkt 7. 

9. Ændringsforslag til Spe-
cifikationen 

13:45 

15 min. 

Forslag fra Jens Bo Dauberg, Faxe Kommune om tilføjelse af nye 
attributter. 

 

Ændringsforslaget blev afvist under henvisning til at: 
1) det er uhensigtsmæssigt og strider mod grunddatatankerne, at GeoDK skal opbevare redundante data. 
2) de autoritative vejnavne og kommunekoder findes i andre grunddataregistre 

Formanden orienterer Jens Bo Dauberg om beslutningen. 

10. Ændringsforslag til Spe-
cifikationen 

14:00 

15 min. 

Forslag fra Charlotte og Kurt om at ændre tekst i forbindelse 
med attributværdier for Bygning. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Efter en lang afklarende snak, var der bred enighed i forum om, at Specifikationens beskrivelse af regler og retningslinjer for overlap imellem bygninger samt bygnin-
ger synlighed ikke er nem at læse og anvende i praksis. Samtidige blev der tvivl om, hvor vidt reglerne er 100% korrekt implementeret i GeoDK. 

Det blev besluttet, at Kurt, undersøger hvordan reglerne er implementeret i GeoDK, samt at Charlotte og Kurt kommer med eventuelle ændringsforslag til formulerin-
ger og regler til næste møde. 

14:15 – 14:30 Pause 

11. Ændringsforslag til Spe-
cifikationen 

14:30 

30 min. 

Forslag fra Brian og Tyge om ændring/præcisering anvendelsen 
af Hegn og Trafikhegn. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Udsat til næste møde. 

12. Eventuelt 15:00   
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10 min. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Der var intet under eventuelt. 

13. Opsummering 15:10 

10 min. 

De vigtigste punkter, som bruges til nyhed på hjemmesiden. Jens lægger nyhed på hjemmesiden. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Forummets drøftelse af strategiprojekt for GeoDanmark grunddata. 

14. Næste møde 15:20 

10 min. 

Der er ikke planlagt flere møder. Skal der holdes yderligere mø-
der i 2022? 

Der skal planlægges møder for 2023. 

Jens udsender doodle til møder for hele 2023. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Brian indkalder til kort Teams-møde om forum redegørelse inden repræsentantskabsmødet. Jens udsender Doodle med møder i 2023. 

 


