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Brev fra Kommissionen  
I brevet fra Kommissionen er DK kategoriseret som et ”type 2 medlemsland”. Gruppe 1 beskriver 
lande som viser klare fremskridt ift. den nationale implementering af INSPIRE-direktivet. Omvendt 
er gruppe 2, lande som viser ingen til næsten ingen fremskridt i den nationale implementering af 
INSPIRE-direktivet. Danmark var en del af gruppe 2 landene og derfor understregede SDFE til 
mødet, vigtigheden af - at data skal have fyldestgørende metadata og være tilgængelige som 
INSPIRE direktivet foreskriver. Derudover er der særligt på de datasæt som bruges til EU-
afrapporteringer og som samtidigt er omfattet af INSPIRE - de dataansvarlige myndigheder, som 
har afrapporteringsforpligtigelser hvori der indgår INSPIRE data, skal lave en liste med priority 
datasæt, og hvor de findes kan downloades.  
 
Kommissionen har iværksæt en moderniseret version af Geoportalen, men for at data kan 
præsenteres korrekt her, skal metadata være fyldestgørende og metadata skal have ”INSPIRE” 
som et nøgleord i Geodata-info. Der kræves også, at INSPIRE temaet staves korrekt og Thesaurus 
skrives præcist, samt dato og datotype (Se brev fra kommissionen). Derudover skal navn på 
dataansvarlige være komplet og ens alle steder, samt betingelser for adgang til data skal være 
tydelige og helst på engelsk. Udover metadata skal opfylde ovenstående krav, skal der etableres 
en downloadfunktion for data.  
 
Status på opgaver af implementering jf. brev – input fra dataansvarlige  
Geodatastyrelsen:  
Geodatastyrelsen har relativt få datasæt omfattet af INSPIRE-direktivet og efter udflytningen, har 
GST trukket på erfaringer fra SDFE samt benytter deres infrastruktur til udstilling. GST mener at 
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have fået deres INSPIRE omfattet data compliant i foråret og har nu også fået overdraget 
opgaverne til de korrekte fagpersoner i styrelsen.  
 
Erhvervsstyrelsen: 
Erhvervsstyrelsens data menes at være compliant, både for download og services, samt at deres  
metadata skulle være udfyldt således at det imødekommer brevets krav. Jesper spørger ind til den  
nemmeste måde at etablere en downloadfunktion. Lars opfordrer på baggrund af ERST´s 
infrastruktur og erfaringer med at udstille data via WFS, til at lave INSPIRE komfortable WFS, 
retningslinjer og formater til dette findes i vejledning til downloadtjenester og data specifikation 
for Land use, herunder udstillingsmodellen, datamodellen og GML applikationsskema. Derudover 
opfordrer Lars de dataansvarlige til at starte denne harmonisering i start 2019, således at de følger 
INSPIRE tidsplanen og når i mål i 2020.  
 
Miljøstyrelsen og Miljø- og fødevareministeriet:  
Miljøstyrelsen er gået i gang med LOPD-opgaven, hvilket har krævet en større koordination  
mellem styrelse og departementet. Denne opgave har høj prioritet både i miljøstyrelsen og  
departementet, som har medført jævnlige afrapporteringer mellem de to parter. Derudover blev  
alle priority datasæts metadata gennemgået i foråret og menes derfor at være compliant. I  
forlængelse af dette, nævnes det at styrelsen har indgået aftale med en tysk leverandør 
(wetransform)om at udstille en del af styrelsens data INSPIRE compliant. Herudover samarbejdes 
med SDFE om udstilling af INSPIRE data. 
 
DMI:  
DMI har kun fire INSPIRE omfattet datasæt, hvor til de mangler view og downloadfunktion, trods 
at alle kan få adgang til deres data, men kun gennem direkte kontakt til DMI. Da de modtog 
brevet, blev det internt overvejet om de kunne nå at få download/view funktioner inden fristen. 
De har nu fået bevilling til at frigøre DMI data og oprette view og downloadfunktion, men de kan 
ikke nå fristen. Trods for at de ikke når fristen, er der nu planer for hvornår de har view og 
downloadfunktion klar for deres datasæt.  
 
Landbrugsstyrelsen:  
Landbrugsstyrelsen har kun enkelte INSPIRE datasæt og alle er ift. bilag 3, derfor har de ikke meget 
at tilføje til emnet. Dog understreger Harriet i kobling til dette møde, vigtigheden af at 
interessenter på området kommunikerer og deler erfaringer, for at kunne imødekomme 
efterspørgslen på flere frie data, specielt på miljø- og klimaområdet.  
 
Energistyrelsen:  
Energistyrelsens INSPIRE data er omfattet af bilag 3, det har dog ikke høj prioritet i styrelsen og 
der er derfor også få ressourcer hertil. Derfor håber de, at andre dataansvarlige finder den gyldne 
vej ift. oprettelse af downloadfunktion, som de derefter kan følge. Sidst nævnes det at de er ved at 
forbedre deres metadata, men at de stadigt ikke er i mål.  
 
Danmarks statistik:  
Danmarks statistik har kun et datasæt som er omfattet af INSPIRE, hvilket er klar til distribution.  



De vil indgå i dialog med SDFE om udstilling via SDFEs distributionskanaler. Dette er der fastsat et 
møde for i november.  
 
GEUS:  
Der er i institutionen ikke afsat mange ressourcer til INSPIRE, de har derfor prioriteret metadata og  
det er lykkedes dem at komme i mål på dette punkt. De er klar over at de snart skal have oprettet  
deres downloadfunktion og har faciliteter til dette, men de håber ligeledes på at andre finder den  
gyldne vej.  
 
Udviklings- og forenklingsstyrelsen:  
INSPIRE og det tilhørende brev fra kommissionen har ikke haft høj nok prioritet i styrelsen, til at  
der er blevet taget hånd om manglerne. Deres metadata burde være opdateret og de vil snarest  
muligt, få en medarbejder til at se på de fire emner i brevet fra kommissionen. Derudover ønsker  
de en snak med SDFE ift. hvordan man håndterer udstilling af data og den tilhørende  
downloadfunktion til deres mange services, uden at komme i strid med GDPR.  
 
Kystdirektoratet:  
De har gennemgået deres metadatafejl, som nu burde være rettet. Derudover har de oprettet ZIP-
filer, for deres datasæt som ikke havde en downloadfunktion, men at de stadigt har mangler ift. 
deres udstillingsservices. Ligeledes er deres LOPD data (hhv. oversvømmelses data) gjort 
tilgængeligt gennem ZIP-filer. 
 
Søfartsstyrelsen:  
Styrelsen har kun et datasæt omfattet af INSPIRE-direktiv og det er omfattet af bilag 1. Da de ikke 
har stor ekspertise på området internt, har de interesse i at samarbejde med SDFE samt at benytte 
deres distributionskanaler.  
 
Ændring af monitorering og rapportering ift. INSPIRE direktivet  
Hidtil har det været INPSIRE kontaktpunktet, der hvert 3. år har skulle indsende en rapport og en 
årlig overvågning. Dette er der forslag om at ændre, da det er svært at sammenligne status 
mellem medlemslandene, derudover kan den nye løsning lette arbejdet for styrelserne. Det vil 
man gøre ved at lave et nyt system hvor alle informationer trækkes fra metadata. Danmark syntes 
at det er et fint forslag, da det forenkler og letter processen, men det stiller samtidig også større 
krav til at metadata er korrekt. De nationale kontaktpunkter (SDFE) har nu indsendt deres 
kommentarer til kommissionen, den videre proces herfra er at Danmark skal indhente mandat 
hurtigt, da fristen er snart grundet det snare Europa parlamentsvalg.  
 
Ny EU-Geoportal  
Der er lavet en ny Geoportal, da den anden var af ældre model og svær at finde data i. I den nye 
Geoportal, er det svært at få sin data ind, hvis metadata ikke er korrekt. Priority data har sin egen 
indgang i Geoportalen, hvillet understreger vigtigheden af disse data. Den anden indgang på 
Geoportalen er INSPIRE Thematic viewer, hvilket omfatter alle INSPIRE temaer. På Geoportalen  
kan man se at antal datasæt tilgængeligt med download funktion er meget få og ikke stemmer  
overens med antallet datasæt med metadata, hvilket det burde i henhold til INSPIRE-direktivet.  
Dataansvarlige skal opdatere i Geodata-info og herfra bliver der høstet en gang om ugen til  



Geoportalen. Derefter blev eksempler for Getcapabilities og downloadfunktion gennemgået,  
hvorefter der blev spurgt ind til hvordan man opbygger man en unik og persistent identifier. Lars  
svarede hertil at der ligger et notat og vejledning fra Digitaliseringsstyrelsen, som allerede 
benyttes af SDFE og MST. Lars understregede også vigtigheden af, at denne identifier ikke bør 
indeholde institutioner og navne.  
 
EFT validator på dansk grund 
EFT validatoren er hentet hjem til kortforsyningen, således at vi i Danmark har vores egen indgang,  
som kan klare et højere pres ved mængden af samtidige brugere. På den danske INSPIRE side 
(www.inspire-danmark.dk) er der nu lavet en indgang til validatoren, hvor man også kan finde en 
kort gennemgang af hvordan den bruges, vejledninger og dets formål.  
  
Aktiviteter i den nærmeste fremtid  

 MIG møde 

 Nordisk webinar – om hvordan har Finland opnået at blive gruppe 1 land.  

 PSI direktiv - åbne data, hvortil der kommer en rapport til marts.  

 Omnibus 
 
Tilbagemelding fra INSPIRE konferencen – Nåede vi ikke  
Svar på Kommissionens brev - Nåede vi ikke 

http://www.inspire-danmark.dk/

