
100 • Vand & Jord

Miljødata før og efter Strukturreformen

Kim ingemann Christensen 
Lars KaaLund

Danmarks Miljøportal
Projektet stiler mod at etablere en allerførste 
udgave af ”Danmarks Miljøportal” i januar 
2007. Projektets parter vil etablere et fælles 
sekretariat – et partnerskab -, der får ansvar 
for den videre udvikling og drift af Miljøporta-
len samt den fremtidige udvikling af digital 
forvaltning mellem myndighederne på miljø-
området. 

Danmarks Miljøportal vil i første udgave 
blive baseret på Amternes Miljøportal, der er 
under etablering, Det Fælles Arealsystem og 
den fælles Naturdatabase, som alle er omtalt 
nedenfor.

Partnerskabet har indgået en samarbejds-
aftale om det fælles sekretariat samt en data-
ansvarsaftale, som præciserer, hvilke myndig-
heder, der fremover har ansvaret for at skabe, 
vedligeholde og ajourføre de forskellige 
miljø- og plandata.

Arealinformation
Amterne har hver for sig etableret internet-
baseret adgang til en række grundlæggende 
plan- og arealdata. Projektet vil samle de data 
og informationer, som alle amter har i deres 
Arealinformationssystemer i ét fælles system 

”Det Fælles Arealsystem”. Samtidig skal de 
øvrige plan- og arealdata sikres til fremtidig 
brug. 

De fælles arealdata, som omfatter en række 
plan-, natur-, miljø- og VVM-data, vil blive 
gjort tilgængelige i Det fælles Arealsystem, 
hvor der vil være adgang til dem for myndig-
heder og offentlighed. Det Fælles Arealsystem 
vil blive en del af Danmarks Miljøportal, og 
der bliver bl.a. mulighed for at trække data 
online og downloade data i gængse GIS-forma-
ter. Systemet forventes klar til test i septem-
ber/oktober 2006.

Det betyder eksempelvis, at en kommunal 
medarbejder fra et centralt link kan fremsøge 
arealrelaterede restriktioner/forhold som er 
relevante i arbejdet med en ny kommune-
plan, eller i forhold til en konkret ansøgning 
om ændringer af bygninger i det åbne land. 
Og det skal bemærkes at det ikke kun er kom-
munens egne data der kan ses, opdaterede 
oplysninger fra tilstødende kommuner ses i 
samme arbejdsgang. 

De øvrige arealdata, som bl.a. omfatter en 
række fagspecifikke arealdata og en større 
mængde baggrundsrapporter, databasefiler, 
billedfiler mv. vil blive sikret på en fælles fil
server, hvor kun myndighederne får adgang. 

Naturdata 
Der vil blive etableret en Fællesoffentlig 
Naturdatabase, som skal omfatte amternes 
nuværende terrestriske naturdata. De nuvæ-
rende data er i et vist omfang digitale, men en 
stor del er dog på papirform. Datagrundlaget 
er ret forskelligartet, så der forestår et større 
arbejde i de enkelte amter for at sortere og 
skanne materialet. 

Projekt ”Kommunalreform og digital forvalt-
ning” blev etableret med det primære formål 
at medvirke til en succesfuld implementering 
af strukturreformen på miljøområdet. Dette 
skal bl.a. ske ved at sikre fortsat anvendelse 
af de amtslige miljødata for kommunerne, 
regionerne og staten efter 1. januar 2007.  Bag 
projektet står KL, Danske Regioner (Amtsråds-
foreningen), Miljøministeriet og Den Digitale 
Taskforce, jfr. faktaboks 1. 

Parterne bag projektet har imidlertid tænkt 
længere end skæringsdagen 1. januar 2007. 
Der er en fælles vision om, at skabe et fælles 
fremtidigt grundlag for den digitale danske 
miljøforvaltning. Visionen indebærer, at der 
de kommende år skal nyudvikles it-systemer 
som bygger på serviceorienteret arkitektur, 
med det formål at kunne tilbyde en række 
fælles offentlige services, se figur 1. 

Lige nu, her i efteråret 2006, skaber projek-
tet det grundlag som realiseringen af visionen 
bygger på. Projektets første milepæl er etable-
ring af sikker drift for de nye miljømyndighe-
der i 2007. Sikker drift forudsætter adgang til 
data og informationer, adgang til relevante fag-
programmer, adgang til gamle sager og arki-
ver og mulighed for udveksling af nye data 
efter fælles standarder. Og disse elementer af-
spejles i projektets organisering i delprojek-
terne:

• Etablering af Danmarks Miljøportal
• Et fælles system til Arealinformation
• Samling og digitalisering af Naturdata
• Adgang til Vand- og jordforureningsdata
• De fysiske og digitale Sager
• IT-infrastruktur – brugeradgang
• Sektorstandardisering – et fælles udvalg.

Når amterne nedlægges og ansvaret for Danmarks miljøforvaltning 

omfordeles mellem stat og kommune, ændres håndteringen af 

tidligere og fremtidige miljødata dramatisk. Et samarbejde mellem 

kommunerne, regionerne og staten skal sikre data i en overgangspe-

riode, og skal fremover stå for udviklingen af digital forvaltning på 

miljøområdet.

Faktaboks 1: Projekt ”Kommunalreform og digital forvalt-
ning”
Projektets formelle titel er: 
”Kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøom-
rådet”,
men mange kender det bedre som ”Helle Pilsgaard-projektet”
Projektet blev etableret i 2004 af Miljøministeriet, KL, Danske regioner 
(Amtsrådsforeningen) og Den digitale Taskforce, som også sidder i projek-
tets styregruppe.
Projektets sekretariat er etableret i Miljøministeriets Center for Koncern-
forvaltning.
Projektets hjemmeside giver adgang til rapporter og nyhedsbreve fra projek-
tet: www.miljoeforvaltning2007.dk  
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Den del af amternes naturdata, som ikke 
kan overføres til Den Fællesoffentlige Natur-
database, skal som det er tilfældet med areal-
data sikres via den fælles filserver.

Naturdatabasen vil tage udgangspunkt i da-
tamodellen for den nuværende amtslige NO-
VANA-database for terrestriske naturtyper og 
arter. Dette valg er truffet på baggrund af en 
vurdering af kommunernes formodede data-
behov ift opgaver på naturområdet og en vur-
dering af, at det er hensigtsmæssigt at kom-
munerne og statens data etableres ud fra et 
sæt af fællesnævnere.

Naturdatabasen sættes i drift ultimo 2006, 
hvor der vil være adgang til at se data, mens 
mulighed for at lægge nye data ind planlæg-
ges klar til 1. april 2007. 

Overfladevand, grundvand og jord-
forurening 
Amterne arbejder på at gøre data om overfla
devand og grundvand samt jordforurening 
tilgængelige via Amternes Miljøportal. Am-
ternes Miljøportal skal udgøre ét af grund-
elementerne i den fremtidige Danmarks 
Miljøportal og forventes at være klar i oktober 
2006. Projekt ”Kommunalreform og digital 
forvaltning” fokuserer sin indsats på overfla
devands- og grundvandsdata, mens Danske 
Regioner arbejder på at implementere et 

ende får miljøcentrene nu adgang til en sam-
ling af fysiske, kemiske og biologiske data fra 
et helt opland, uanset administrative grænser, 
hvilket vil lette arbejdet med de fremtidige 
vandplaner. 

De valgte systemer er: 
• Overfladevand (søer, vandløb og kystnære 
hav): WinBio, WinRambi, STOQ, Fiskbase 
• Spildevand: WinSpv, WinRis 
• Badevand: Mermaid 
• Dambrug: Magic 

Kommunerne kan vælge mellem at benytte 
de ovenfor omtalte systemer via en Citrix 
adgang eller benytte andre systemer, som så 
skal tilgå de Fællesoffentlige Fagsystemdata-
baser via åbne snitflader. 

Databaserne og fagsystemerne bliver lø-
bende klar til test i sensommeren og efter-
året, og de endelige databaser og systemer 
etableres i november og december 2006.

På grundvandsområdet er det aftalt, at Jupi-
terdatabasen for grundvand, drikkevand og 
boringer som er placeret ved GEUS, bliver 

Data og strukturreformen

nyt fag- og administrationssystem, JAR, som 
forventes taget i brug i regionerne i deres 
administration af jordforureningsområdet 
fremover.

Amternes Miljøportal vil kun indeholde en 
delmængde af amternes overfladevandsdata, 
og derfor arbejdes der samtidig at sikre alle 
amtslige data, at give adgang til data og til-
byde fælles programmer (fagsystemer) til be-
handling af data. Det gøres ved først at samle 
amternes data på vandområdet i et sæt fælles-
offentlige Fagsystemdatabaser, og dernæst 
give adgang til data via sikre forbindelser for 
kommunerne og de fremtidige statslige miljø-
centre i Miljøministeriet.

Fagsystemerne er udvalgt af KL og Miljømi-
nisteriet. Det er vurderet, at de sammen dæk-
ker det behov som kommunerne og statens 
miljøcentre har i forbindelse med forvaltnin-
gen af overfladevandet. 

Værdien af denne samling af data og fagsy-
stemer er indlysende. Eksempelvis ville amt-
erne ellers have været nødsaget til at opdele 
deres vandløbssager og -data i forhold til de 
nye kommunegrænser, og aflevere dem til 
den enkelte kommune. Kommunerne ville 
derfor kun have overblik over deres del af 
vandløbet. Nu får de adgang til alle oplysnin-
ger om vandløbet, og dermed forståelse for 
situationen i det samlede vandløb. Tilsvar-

Projektets vision for den fremtidige ”miljø-infrastruktur” baseret på serviceorienteret IT-arkitektur (SOA). 
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Figur 1. Projektets vision for den fremtidige 
”miljø-infrastruktur” baseret på serviceorienteret 
IT-arkitektur (SOA).
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den fællesoffentlige database for grundvands-
relaterede data. GEUS er i samarbejde med 
amterne ved at sikre data. Som for overflade
vandet arbejdes der p.t. på mulighederne for 
at etablere snitflader til Jupiterdatabasen, så 
der skabes adgang til databasen fra grund-
vandsrelaterede fagsystemer, som anvendes 
af forskellige myndigheder.

Fysiske og digitale Sager 
For amternes digitale sager og sagsoplysnin-
ger er det aftalt, at de skal samles i et fælles 
e-arkiv, mens papir-sagerne skal samles i en 
række mellemarkiver, der fremover skal admi-
nistreres af regionerne. Pointen med at lave 
fælles arkiver er, at flere myndigheder skal an-
vende det samme sagsmateriale, og i de fælles 
arkiver sikres, at den enkelte myndighed får 
adgang til de relevante sager.

På miljøområdet indsamles alle amters 
journaloplysninger og digitale dokumenter 
pt. af Ringkjøbing Amt, hvor de lægges i en 
database, der siden vil kunne anvendes som 
e-arkiv, hvor sagerne kan søges.

IT-infratruktur
Etableringen af fællesoffentlige løsninger be-
tyder, at der bliver behov for metoder til at 
styre rettigheder og adgang til løsningerne i 
forhold til de mange brugere, som skal tilgå 
systemerne. Det skal sikres, at brugere ikke 
uretmæssigt kan få adgang til fx at ændre data 
og det skal sikres, at der ikke opstår uforud-
sete situationer, hvor brugere får adgang til 
fortrolige data, som de ikke bør have adgang 
til. 

Løsningen vil blive etableret i tre faser. Den 
første fase vil sikre, at projektet har en sikkert 
virkende, centralt baseret løsning, der giver 
adgang til væsentlige fællesoffentlige systemer 
og datasamlinger inden udgangen af 2006. 
Første fase forventes klar medio september.

Data og strukturreformen

Sektorstandardisering 
Endelig pågår et væsentligt arbejde med at 
sikre fælles standarder for data på miljøom-
rådet, så data findes i ens former, der 
direkte kan sammenlignes og integreres. 
Sektorstandardiseringsarbejde har ophæng 
i Videnskabsministeriet, som har det tvær-
gående ansvar for standardisering og den 
overordnede standardiseringskomité i Dan-
mark. På miljøområdet er nedsat et sektor-
standardiseringsudvalg for miljødata med en 
række undergrupper på en række udvalgte 
fagområder. Miljøministeriet er formand 
for sektorstandardiseringsudvalget ligesom 
undergrupperne på en række udvalgte fagom-
råder ledes af Miljøministeriets fagfolk. 

Sektorstandardiseringsudvalget er etableret 
i forbindelse med projektets arbejde med at 
sikre de amtslige data, men arbejdet rækker 
ud over strukturreformens ikrafttræden 1. 
januar 2007. 

Standardiseringen vil sammen med Dan-
marks Miljøportal, den fælles IT-infrastruktur 
og aftalen om dataansvar betyde at de årlige 
indberetninger til andre myndigheder og fag-
datacentre helt kan undværes. I fremtiden 
henter de institutioner der skal samle og rap-
portere landsdækkende data, selv oplysnin-
gerne i det fælles offentlige system.

Visionen
Målet om sikker drift i miljøforvaltningerne 
pr. 1. januar 2007 og kompleksiteten i en 
række af de igangsatte delprojekter betyder, 
at nogle af de valgte løsninger ikke lever op 
til principperne i serviceorienteret IT-arkitek-
tur. Eksempelvis er mange af fagsystemerne 
en blanding af databaser og funktionalitet, 
hvilket gør det umuligt/vanskeligt at udvikle 
WEB-services til databaserne. 

Det forventes, at det fællesoffentlige sekre-
tariat som en af de første opgaver tager fat på 
at bearbejde fagsystemerne med henblik på at 
opdele dem i ”rene” databaser, og program-
mer/funktionaliteter som målrettet kan løse 
de forskellige opgaver som kommunerne og 
miljøcentrene fremover løse.

Kim ingemann Christensen er chefkonsulent i Kort- og Matri-

kelstyrelsen og indstationeret som projektleder for bl.a. 

samling af amtslige data i det fælles offentlige projekt. 

e-mail: kich@cfk.dk 

Lars KaaLund er sektionsleder for Natur og Plan i Orbicon 

og konsulent for det fælles offentlige projekt. e-mail: 

lak@orbicon.dk 

Faktaboks 2
Links til mere information
Det Fælles Arealsystem:  
http://www.miljoeforvaltning2007.dk/html/menu.asp?id=162 
Naturdatabase:  
http://www.miljoeforvaltning2007.dk/html/menu.asp?id=186 
Miljøportal Jord og Vand:  
http://www.miljoeforvaltning2007.dk/html/menu.asp?id=159 
Sager: http://www.arf.dk/Struktur/VejledningOmArkivalier.htm 
IT-infrastruktur: http://www.miljoeforvaltning2007.dk/html/menu.asp?id=160

Tænkebox
Opgavens omfang
Det er vanskeligt at illustrere hvor stor denne opgave er, men et par eksempler på det materiale der behandles og 
samles i fælles systemer kan perspektivere det.
• Det skønnes, at der indenfor natur- og planområdet er 38.000 verserende sager i amterne. Der skal skabes overblik 
og adgang til disse mange sager.
• I dag anvender amterne 24 forskellige systemer til administration af overfladevand og jordforurening, det reduceres 
til 9.
• Ca. 2100 miljømedarbejdere flyttes fra amterne til kommunerne og de statslige miljøcentre, det er den samlede 
mængde af deres produktion de seneste mange år, som skal samles i nogle få databaser og sagsarkiver.


