
Skrevet af Peter Gothard Petersen, d. 08-09-2009 
Invitation til orienteringsmøde om 
Ledningsejernes adgang til det nye offentlige grundkort, FOT 
(Fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag) 
 
 
Der sker i disse år store ændringer i infrastrukturen i de geodata, som staten og kommunerne anvender i 
myndighedsarbejdet. Der er etableret landsdækkende portaler på miljøområdet og på planområdet, og der pågår 
arbejde med at etablere et fælles administrationsgrundlag på geodataområdet (herunder det tekniske kortområde - 
FOT). Der er etableret en forening med kommuner og stat som medlemmer til at varetage opgaven på 
geodataområdet, ”FOTdanmark”. Foreningen og dens virke kan der læses mere om på http://www.fotdanmark.dk/. 
 
Konkret betyder det, at det kortværk, som kommunerne tidligere har vedligeholdt (TK-kortværket) afløses af et nyt 
(FOT-kortværket). FOT-kortværket er principielt set en videre udvikling af TK-kortværket. Specifikationen for TK-
kortværket blev revideret i 1993, og senest i 1999, og FOT-kortværket produceres ud fra en ny specifikation, FOT-
specifikationen.  
 
Kommunerne i Region Midt er, sammen med Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS), i gang med at etablere FOT i store dele 
af regionen. Etableringen sker i mindre lokale samarbejder, og det forventes at der er etableret FOT i 15 - 16 af 
regionens 19 kommuner inden udgangen af 2009. Herefter er det hensigten, at den løbende ajourføring af FOT-
kortværket vil blive koordineret på tværs af kommunegrænserne. 
 
 
På mødet vil der, på et generelt plan, blive orienteret om ændringerne i specifikationerne, om det kommende 
prisniveau over for ledningsejere, og om fremtidige muligheder for distribution af FOT-data til ledningsejere. 
 
 
 
Orienteringsmøde om FOT: 
 
Mandag den 19. Oktober 2009 
Bautavej 1, Århus, Den Ny Kantine 
Kl. 15.00 til ca. 17.00 
 
 
 
Mødet afsluttes med en sandwich, så bl.a. af hensyn til forplejning m.v. vil vi anmode om, at I tilmelder jer til Per 
Hammerholt (89701483) eller helst med en mail pert.hammerholt@silkeborg.dk senest fredag den 9. oktober 2009. 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange interesserede ledningsejere til mødet. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
GeoMidt, styregruppen: 
 
Søren Peter Sørensen, Silkeborg Kommune (formand) 
Inge Flensted, Herning Kommune 
Peter Schack Madsen, Århus Kommune 
Dan Lauritsen, Syddjurs Kommune 
Kristian Hjorth, Skive Kommune 
Flemming Christensen, Silkeborg Kommune 
 
 
 
E-mail:  pgp@favrskov.dk 

 


