
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 

Sæt kryds ved ’Vis’ 
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DATA



data

information

viden

visdom

genialt!

John van Echtelt



DATA SOM RESSOURCE

• kommercielle produkter og services

• offentlig service og offentlig information

• transparens, ansvarsplacering, viden, deltagelse









MANGE KATEGORIER AF DATA

åbne data

private data

offentlige data

PSI – Public Sector Information

grunddata

persondata

… big data
… small data



PSI  - PUBLIC SECTOR INFORMATION

undtagen hvor der er hensyn til
- privatliv
- fortrolighed
- sikkerhedsklassificering
- tredjepartsrettigheder
- indtægtsdækket virksomhed

offentlige myndigheders og institutioners data og dokumenter 
- uanset medie og format



PSI-DATA

• struktureret information

• ustruktureret information

• dokumenter

• audio-visuelt materiale

… geografi, miljø, økonomi, klima, egendomme, kultur, sundhed, 
trafik, energi, uddannelse, vejr, transport, politik, statistik …



LOVGIVNING
• PSI-direktivet (EU) og PSI-loven (Danmark)

- der må ikke diskrimineres
- max for gebyr er marginalomkostningerne
- så vidt muligt maskinlæsbare åbne formater
- oversigt skal publiceres over data til rådighed
- regler for håndtering af anmodninger og af klager

• Offentlighedsloven

- retten til at se og bruge offentlige informationer og data
- anmodning om materiale behøver ingen begrundelse 

• (Persondataloven)

- beskyttelse af personoplysninger





THE SWEET SPOT

- ”vi vil gerne”-statement

- tag det, som det er

- tilrettet til brugeres behov

- fast standardiseret produkt

- grunddataprogrammet+

Lad efterspørgslen sætte niveauet for anstrengelserne



1. udvælg datasæt
- spørg brugerne 

- overvej omkostninger og besvær

- lær af andre

2. angiv åben licens
- brug den anbefalede offentlige standardlicens

3. stil data til rådighed
- som download i sin helhed og evt. via API 

- i maskinlæsbart åbent format

- fra eget eller tredjeparts website/portal

4. gør data til at finde
- publicér gode metadata

- bliv registreret/høstet af datakatalog

SÅDAN ÅBNES DATA
simpelt – hurtigt - pragmatisk 



datakatalog

vejledninger – praktisk og juridisk

standardlicens

succeshistorier

community building

EUROPEAN DATA PORTAL



TJEKLISTE



KONTAKT

cathrinelippert

cathrinelippert

calip@digst.dk

22 57 71 74

data.digitaliser.dk/alle


