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Introduktion og status  
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Data er fundamentet for digital innovation 
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Danmark er langt med at samle og frisætte offentlige data?  
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Der er ikke en  - men mange datainfrastrukturer 
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Danmarks Miljøportal – er langt med at samle og fritstille Miljødata 
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Mission 

Danmarks Miljøportal er den unikke indgang til Miljødata i Danmark og 
bringer data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere 
og virksomheder i Danmark.  

Vision 

• et mønstereksempel på et fællesoffentligt samarbejde  

• en effektiv IT drifts- og udviklingsorganisation 



  

 Hvorfor Danmarks Miljøportal? 

Grundtanke 

Kommuner, regioner og staten og andre inddaterer, opdaterer 
og henter data fra de samme databaser 
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Hvad arbejder Danmarks Miljøportal for 
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Nye tendenser indenfor digitalisering 
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Cloud teknologier stormer frem 
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Vi skal levere mere for 
mindre 

    

Omkostninger 

    
Kompleksitet 

    

Mindre kompleksitet  
så vi får overblik    

Ejerskab 

    

Vi får selv kontrollen 
over systemerne  

Fordele ved Cloud 



  

Cloud komponter 
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Teknik  kan ikke stå alene - strategiske valg  
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Data Indsamling – Hvad sker der 
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Forædling af data – hvad sker der 
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Udstilling af data - hvad sker der 

Frisættelse af DMI data GovCloud 
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Kvalitetskriterier for datasæt 

Data modellering 



  

Udstilling af data – hvad sker der 
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Analyse af anvendere af Danmarks Miljøportal 
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Sådan skaber Danmarks Miljøportal værdi for anvenderne 

Danmarks Miljøportal skaber stor værdi 

Analysen viser at Danmarks Miljøportal skaber stor værdi  
- dels blandt de tre ejerpartnere (Miljøministeriet, 
kommuner og regioner) og dels blandt en bred vifte af 
aktører uden for ejerkredsen – herunder private 
virksomheder, NGO’er, uddannelsesinstitutioner og 
borgere.  

Mange anvenderne giver udtryk for, at Miljøportalen er 
deres væsentligste indgang til miljørelateret data, samt 
at deres arbejde er kritisk afhængigt af adgang til 
Miljøportalen. Samtidig peger analysen på at anvendelsen 
– og heraf værdiskabelsen – af Danmarks Miljøportal, 
formentlig vil vokse i fremtiden. Dette skyldes eks. at 
anvendelse af Miljøportalen indgår som en del af pensum 
på en række uddannelser – herunder indenfor landbrug 
og det grønne område (skov, park og natur).  

Der kan identificeres otte primære typer af værdi som 
Danmarks Miljøportal skaber. Disse er opsummeret i 
figuren til højre og uddybet på de efterfølgende sider. 
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Værdikæder for fagområdet ‘Jord’: Ejendomsvurdering og salg 
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PLAN.dk 

JAR 

Diadem – inkl. 
jordforureningsattest 

Færre retssager 

1. leds-bruger 

• Myndigheder, fx SKAT 
• Advokat 
• Arkitektfirmaer 
• Landinspektører 
• Huskøbere og 

grundejere 
• Långivere 
• Ejendomsmæglere 

2. leds-bruger 

• Huskøbere 
• Grundejere 
• Långivere 
• Ejendomsmæglere 

Jordattest (Danmarks 
Arealinformation) 

DKjord udtræk 

Danmarks 
Arealinformation (log 

for byggelinjer) 

Effektivisering 

Besparelse 

Kvalitetsløft: Køb og 
salg på oplyst grundlag  

24/7 

Anvendelsesformål Værdi som data skaber for 
anvenderne  

(1. leds-brugere)  

Afledt værdiskabelse  
(for 2. leds-brugere) 

Data og services 

Danmarks 
Miljøportal 

Andre 
kilder 

Ejendomsvurdering og 
salg 



  

Beskyttelse af natur og miljø 

"Vi har rigtig mange eksempler på, at rådgivning ved brug 
af Danmarks Miljøportal har afbødet fejl, der kunne skade 
miljø og natur.” 

Danmarks Jægerforbund 
 

Adgangen til data via Miljøportalen, betyder at naturen og 
miljøet i Danmark i højere grad kan beskyttes. Dette skyldes, 
at både borgere samt private og offentlige aktører får et 
højere vidensniveau om forhold i natur og miljø, som er 
vigtige at tage højde for - eksempelvis § 3-fredninger, 
beskyttede arter, fortidsminder mv.  
 
Beskyttelsen af natur og miljø, sker bl.a. ved at Danmarks 
Naturfredningsforening kan efterprøve kommunale 
afgørelser. Danmarks Naturfredningsforening går ind i ca. 
200 sager om året og vinder ca. 70-80 % af sagerne – 
blandt andet pga. adgang til data fra Danmarks Miljøportal.  
 

Hvor skaber Danmarks Miljøportal værdi for anvenderne? (I/IV) 
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Ressourcebesparelse 

”Miljøportalen er en forudsætning for at vi kan bringe 
miljøspørgsmålet ind i projekter på et meget tidligt 
tidspunkt. Det afføder at projekter rammer bedre plet fra 
start af, hvilket sparer enormt mange ressourcer.” 

Metroselskabet 
 
På tværs af anvendere gives der udtryk for at Miljøportalens 
bidrager til ressourcebesparelser. Der spares både 
økonomiske ressourcer samt tid -  bl.a. pga. færre 
omkostninger til indkøb af data, effektivisering af 
arbejdsgange samt reduktion af fejl og tilbageløb. 
 
Denne værdiskabelse finder eksempelvis sted ved 
udarbejdelse af VVM-redegørelser, hvor Miljøportalen 
anvendes i vid udstrækning. Hvert år gennemføres der VVM-
undersøgelser for et trecifret millionbeløb. På finansloven for 
2018 var der  fx angivet bevillinger for mere end 315 mio. 
kr. til VVM-undersøgelser. 



  

Kvalitetsløft i opgaveløsningen 

”Danmarks Miljøportal er et effektiviseringsredskab. En 
hurtigere måde at kunne give afklaring til en kunde. 
Kunden får derfor også en bedre service i kraft af 
Miljøportalen.” 

Mølbak Landinspektører 
 

På tværs af både offentlige og private anvendere, gives der 
udtryk for, at adgangen til Danmarks Miljøportal løfter 
kvaliteten i opgaveløsningen – bl.a. fordi den nemme adgang 
til data bidrager til at kvalificere analyser og afgørelser samt 
giver mulighed for hurtig fremsøgning af informationer. 
 
Miljøportalen skaber bl.a. kvalitetsløft i værdiansættelse af 
fast ejendom, idet der opnås adgang (fx for 
ejendomsmæglere) til en række centrale oplysninger. Særligt 
skaber Miljøportalen stor værdi i værdiansættelsen af de 
mange landbrugsejendomme der sælges hvert år. I 2017 blev 
der solgt 4.339 landbrugsejendomme. 

Hvor skaber Danmarks Miljøportal værdi for anvenderne? (II/IV)  
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Transparens i data og processer 

”Brugergrænseflader er vigtige. Det er en hjælp for os hvis 
borgerne kan hjælpe sig selv. Det er også en demokratisk 
værdi.”  

Region Hovedstaden 
 
Mange aktører peger på at Miljøportalen skaber værdi ved at 
skabe transparens i data og processer. Dette giver 
eksempelvis borgere, NGO’er og private virksomheder 
mulighed for at efterprøve afgørelser og beslutninger samt 
undersøge og få indsigt i miljøforhold på egen hånd. Ifølge 
flere anvendere er dette af stor demokratisk værdi.  
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Nye forretningsmuligheder 

"Værdien af Miljøportalen for os i Geograf, er at vi kan 
levere og videreudvikle et godt produkt som kunderne er 
glade for.”   

Geograf 
 
I kraft af at Miljøportalen giver private virksomheder, adgang 
til miljørelaterede data på en måde hvorpå det kan integreres 
i kommercielle produkter, skabes der værdi i form af 
mulighed nye forretningsmuligheder. Konkret giver 
Miljøportalen mulighed for at der kan udvikles nye produkter 
som skaber øget værdi for kunderne og øget omsætning for 
virksomhederne – og heraf samfundsøkonomisk værdi. 
 
Branchen af virksomheder der arbejder med geodata er i 
vækst, og denne type værdiskabelse forventes derfor at stige. 
I en markedsundersøgelse fra 2017, angav over 60 pct. af 
de adspurgte virksomheder at de forventede at vokse 
i det kommende år. 
 
 
 
 
 

Hvor skaber Danmarks Miljøportal værdi for anvenderne? (III/IV)  
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Øget viden på miljøområdet 

"Danmarks Miljøportal er en vigtig brik i puslespillet, hvor 
vi trækker data fra.”  

Aarhus Universitet 
 
Data fra Miljøportalen anvendes i en lang række 
forskningsprojekter, analyser og undersøgelser på 
miljøområdet. Dette bidrager til at skabe et øget 
vidensniveau på miljøområdet. I nogle tilfælde fødes data fra 
undersøgelser endvidere tilbage til Miljøportalen, hvorved 
den genererede viden kommer flere anvendere til gavn. Dette 
er eksempelvis tilfældet ift. nogle VVM-undersøgelser.  
 
Danmarks Miljøportal anvendes af mange videns-
medarbejdere. Eksempelvis er der ca. 70 medarbejdere 
og forskere på Aarhus Universitet, som anvender 
Danmarks Miljøportal i deres opgaveløsning. 
 
 



  

Understøtte samarbejde 

”Vi har fokus på at vi skal have det højeste vidensniveau og 
samarbejde med markedet. Danmarks Miljøportal betyder 
at alle kigger på det samme data, og det giver et godt 
grundlag for samarbejdet.”   

Vejdirektoratet 
 
I forbindelse med bl.a. bygge- og anlægsprojekter (herunder 
klimasikringsprojekter) og VVM-redegørelser har offentlige 
og private myndigheder et tæt samarbejde, hvor  viden om 
miljørelaterede forhold indgår som centralt tema. I kraft af 
Danmarks Miljøportal, har alle parter adgang til samme 
datagrundlag. Dette bidrager til at lette og smidiggøre sam-
arbejdet, idet alle aktører ikke selv skal tilvejebringe data, og 
derigennem skabes der værdi for alle involverede parter.  
Det fælles datagrundlag bidrager endvidere til at understøtte 
samarbejdet og dialogen mellem borgere og sagsbehandlere i 
kommuner og regioner.  

Hvor skaber Danmarks Miljøportal værdi for anvenderne? (IV/IV)  
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Dokumentation fra autoritativ kilde 

”Vi skal kunne dokumentere hvordan vi har undersøgt 
tingene (…) Jeg kan ikke overskue hvordan vi gjorde det  
inden Danmarks Miljøportal blev oprettet – det var svært:” 

Dansk Ejendomsmæglerforening 
 

I mange sammenhænge har både private og offentlige 
aktører behov for at dokumentere baggrunden for 
beslutninger, vurderinger og afgørelser. Det gælder fx ved 
ejendomsvurderinger, afgørelser i sagsbehandling, 
udarbejdelse af udbudsmateriale mv.  Mange aktører giver 
udtryk for, at Danmarks Miljøportal er afgørende i denne 
sammenhæng, fordi portalen giver mulighed for at påvise 
dokumentation fra en fællesoffentlig, autoritativ kilde. Dette 
bidrager bl.a. til at sikre et fælles vidensgrundlag på tværs af 
myndigheder og virksomehder og kan medvirke til at 
reducere konflikter og mængden af søgsmål.  



  

Anvenderne ønsker, at Miljøportalen skal fokusere på især tre områder 
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Formidling og 
dialog 

Tilgængeligt og 
pålideligt 

leveranceapparat 
 

Bedre adgang 
til miljødata 



  

Den overordnede tendens: Ønske om mere bredde og dybde 
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Danmarks Miljøportals services: 

• Mere dybde i data: Større 
detaljeringsniveau i data – fx mere 
metadata, mere granuleret data, 
adgang til bagvedliggende rapporter 
mv. 

  

• Større bredde i data: Samle en 
større mængde af data i Miljøportalen 
– fx ved konsolidering af portaler og 
datakilder på både klima- og 
miljøområdet  
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Hvordan adresserer vi de nye krav 
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Vi holder fokus på driften 
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KVALITET 

Styr på omkostninger 

Levere hurtigere 

Eksponentielt stigende behov 



  

Vi accellerer med projekter 



  

Enighed om datastrukturer - beslutning om generisk 
informationsmodel for miljøområdet 
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Miljødata.dk er en udmøntning af beslutning om 
referencearkitektur fra 2016 
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Vi laver distributionsdatabaser med ensartet informationsarkitektur 
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Leverancer 

Databank 

• Etablering af DMP 
databank 

• Kopiering af databank 

Datadistribution 

• Datadistributions 
miljø 

• Datadistribution 
udvalgte klimadata 

Samarbejdsforum 

• Samarbejdsplatform 
og faciliterering af 
samarbejde 
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Arkitekturtegning for databank (distributionsdatabaser) 
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VanDa – Færdig 1. januar 2021 
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PULS færdig 1. januar 2020 
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GRUNDRISK 
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Gandalph – non-target vi finder kun hvad vi leder efter 
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Hydrometri – sammenstilling af data og Miljø IoT hub med standard 
komponenter 
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StanLab 2.0 – interface til laboratorier 
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Vi lobbyer for et initiativ omkring VVM data    

Baggrund for initiavivet 

• Store investeringer i byggeri og anlæg + 80 mia. kr. pr. år 

• Store udgifter til VVM analyser – BaneDanmark og 

Vejdirektoratet 315 mio. kr.  afsat på Finansloven til VVM  

• Data gemmes ikke så andre kan bruge det ca. – ca. 10 – 20% 

udgifter til VVM bruges på dataindsamling 

• Data er ikke let tilgængelig for andre og genbruges ikke 

 

Mulige gevinster 
https://www.danskindustri.dk/arkiv/branche-analyser/di-byg/2018/10/byggeriet-fortsatter-fremgangen/ 

Kvalitetsløft pga. bedre planlægning af projekter 

Beskyttelse af natur og miljø pga. bedre planlægning 

Ressourcebesparende pga. effektivisering af arbejdsgange 

Øget vidensniveau pga. fælles datagrundlag 
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