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Hvorfor du skal lytte de næste 17 minutter: 
 
 
 

Hvis du vil have lidt inspiration til at formidle og forklare data 
og modeller bedre. 



Om dingeo.dk 
 
 
 



Om dingeo.dk 
 
 
 



Brugerne på dingeo.dk 

 Åbne geodata bliver brugt 
 boligkøbere udgør 2/3 af brugerne,  

 boligejere ca. 1/6 
 resten er fagprofessionelle 

 
 Vi hjælper boligejerne med relevant viden om 

ejendommen 
 

 Undgå at købe den forkerte bolig   

Arla Foods

ATP 

Bankdata

BEC - Bankernes EDB 

Central 

Codan

Danfoss  

Danske Bank

DEAS  

Esbjerg Kommune 

Falck  

Frede West A/S  

Faaborg Midtfyn 

Kommune

Kirkeministeriet

KMD  

Kolding Kommune

Kriminalforsorgen

Lego  

Nordea

Nordjyske Medier

Nykredit

Per Aarsleff

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Syddanmark  

Silkeborg Kommune

Skat

Skejby Sygehus

Statens IT

Syddansk Universitet

Topdanmark A/S  

Udenrigsministeriet

Ørsted  

Aarhus 

Købmandsskole



Boligkøbere 



Virksomheder 

• Primært: forsikring, finans og mæglere og tekniske rådgivere.  

• Bruger os fordi det er nemt for dem at tilgå alle relevante data 
ét sted. 

 



Brugerkommentarer (de skeptiske) 

• bemærkningen om at " desværre er risikoen for indbrud høj i dette område” aldeles upassende og 
forkert 

• Vi har boet her i 19 år og har aldrig oplevet dette med oversvømmelse på trods af at vi har haft 
flere skybrud i den tid vi har boet her. Vi vil meget gerne have en forklaring på dette - for de 
mennesker som ser på vores hus og er interesseret - bliver nervøse når de ser det I har lagt ud. 

• I har vist ikke styr på jeres matrikler! Vores er xxxx men I viser yyyy som er vores nabos.  
• Har i drukket af natpotten… …tag lige en tudekiks 
• Er ikke helt klar over om GDPR ordningen kan komme i anvendelse, når der nu er udarbejde en 

falsk database baseret på ellers offentlig data, men det må komme an på den videre sags forløb og 
henvendelse til forbrugerstyrelsen / datatilsynet. 

• Jeg har set om Din geo og synes, det er meget interessant. Jeg synes dog ikke det vedrører mine 
naboer, hvad jeg skylder på mit hus. 
 
 
 
 
 
 

NB: Langt de fleste henvendelser er søde nysgerrige høflige mennesker.  



Adel Viden forpligter 
 



Adel Viden forpligter 
 



Adel Viden forpligter 
 



Adel Viden forpligter 
 



Adel Viden forpligter 
 



Fremtidige ideer 
  

dingeo.dk 
nem adgang til offentlige private data 

 
 

Connected cars Mølbak/Viamap 



Held og lykke med opgaven 
 
 
 

• Lars Groth  
• 3068 3190  
• lag@dingeo.dk 
• https://www.linkedin.com/in/lars-groth-50b9471/ 
• https://www.dingeo.dk/kontakt/  
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