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Brugeradministrationsaftale 

Denne aftale (herefter Aftalen) indgås mellem parterne 

Danmarks Miljøportal, Fællesoffentligt Partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og 
Danske Regioner, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, CVR. Nr. 29776938, EAN nr. 5798000871007 
(herefter kaldet DMP) 

Og (indsæt oplysninger) 

Navn/Virksomhed/Organisation: 

Vej, nr.:
 
Postnr., by: 
CVR nr.: 

EAN nr.: 

Kontaktperson: 
(herefter kaldet Organisationen). 

1. Formål

Danmarks Miljøportal (DMP) udbyder en lang række fællesoffentlige databaser (fagsystemer) via 
miljoeportalen.dk (Miljøportalen). 

Adgangen til databaserne kontrolleres via DMP's brugeradministrationssystem for at beskytte data. DMP's 
brugeradministratiånssystem har til formål at administrere brugernes adgange og rettigheder til databaser 
i Miljøportalen. Brugeradministrationssystemet håndterer brugere fra mange forskellige organisationer, 
herunder brugere fra offentlige myndigheder, laboratorier samt konsulenters, forskeres og privates 
adgange til Miljøportalen. 

Brugeradministrationssystemet bygger på tildeling af adgange til Miljøportalen via foruddefinerede roller. 
Rollerne er designet efter, hvad brugeren skal bruge databaserne til; nogle skal kunne læse fagdata, mens 
andre skal kunne indtaste og redigere i data eller godkende data indlæst af laboratorier. 

Brugeradministrationen varetages af den enkelte Organisation (brugerorganisation), der selv administrerer 
egne brugeres adgange til Miljøportalens databaser. Organisationen kan vælge enten at have en central 
opkobling til brugeradministrationssystemet via login fra DMP's servere, eller Organisationen kan have en 
decentral opkobling til brugeradministrationssystemet via føderation, hvor login sker via 
sammenhængende log-in. 
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17. Overdragelse
Organisationen er ikke berettiget til at overdrage eller på anden måde overføre rettigheder og 
forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand, uden skriftlig tilladelse fra DMP. 

DMP kan overdrage rettigheder og forpligtelser til en anden organisation eller til tredjepart. 

18. Lovvalg og tvister
Aftalen er undergivet dansk ret, og hvor ikke andet er anført gælder dansk rets almindelige regler i 
parternes indbyrdes forhold. 

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med Aftalen, skal parterne med 

en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at løse tvisten, evt. ved inddragelse af mediation. 

Kan tvisten herefter fortsat ikke kan løses, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten løst endeligt 
ved de almindelige domstole. 

19. Ikrafttræden og varighed
Aftalen er gældende ved begge parters underskrifter. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders 
varsel. 

Organisationen tilslutter sig hermed Aftalen med DMP med henblik på at få adgang til databaserne via 
Miljøportalens brugeradministrationssystem. Aftalen erstatter evt. tidligere aftaler indgået mellem 
parterne om adgang til Miljøportalens databaser via brugeradministrationssystemet. 

Parternes underskrifter 

Dato: 

J/(_ 
Sekretariatsleder Nils Høgsted 
Danmarks Miljøportal 

Bi lagsfortegnelse: 

Dato: 

Underskriftsberettiget for Organisationen 
(juridisk ansvarlig) 

(Angiv underskriverens navn og stilling med 
blokbogstaver) 

Bilag 1: Instruks fra Organisationen (dataansvarlig) til Danmarks Miljøportal (databehandler). 

Bilag 2: Tjekliste ved interne kontroller af de angivne processer og procedurer i Aftalen om anvendelse af 
Danmarks Miljøportals brugeradministrationssystem. 
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