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Dagsorden
1.
2.
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Godkendelse af dagsorden og referat
Status, herunder
a. etablering af INSPIRE Netværk samt
b. etablering af INSPIRE MIM følgegruppe
c. spørgeskemaundersøgelse
Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for sharing v. Niels Broge
Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for dataspecifikationer v. Søren Riff Alexandersen
Orientering om kommende aktiviteter/høringer
Kommende møder
Evt.
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Jes indledte mødet med velkomst til 2 nye medlemmer af INSPIRE DKFølgegruppen: Jens Bech Jørgensen, Kystdirektoratet og Per de Place
Bjørn, ITST samt en præsentationsrunde.
Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev suppleret med information ved Georg Jensen, KMS om
udsendt spørgeskemaundersøgelse vedr. anvendelse af elektroniske kort
og geodata i staten samt godkendelse af referat.
Derefter blev dagsordenen godkendt.
Ad pkt. 2 Status
Jes oplyste, at der internt i KMS arbejdes med kommende organisering af
INSPIRE-arbejdet. Vi forventer at være på plads i løbet af efteråret, så vi er
klar i forbindelse med kommende arbejder med gennemførelsesbestemmelserne.
Etablering af INSPIRE Netværk
I henhold til direktivets artikel nr. 18 skal der i de enkelte medlemslande
etableres passende strukturer og mekaniser til samordning af bidrag fra
alle, der har en interesse i infrastruktur for geodata.
Med henvisning hertil og for generelt at kunne udbrede information om INSPIRE har KMS sendt invitation til en række interessenter med tilbud om
deltagelse i INSPIRE-netværk. Pt. har ca. 20 meldt sig heraf bl.a. en række
systemudviklere. Det første møde i netværket holdes den 4. oktober 2007.
Netværket vil også blive inddraget i høringsrunder og der vil evt. blive nedsat undergrupper til behandling af særlige emner i overensstemmelse med
den gennemførte proces ved høring over metadata.
Etablering af INSPIRE MIM følgegruppe
INSPIRE er et miljøinitiativ og en række temaer er miljørelateret. For at være bedst mulig rustet i MIM er der etableret en MIM INSPIRE-gruppe, som
holder sit første møde den 28. september 2007.10.11
EU-komitéen
I henhold til direktivet skal der nedsættes en EU INSPIRE komite med repræsentanter fra alle landene. Komitéen skal have kommissionens forslag
til gennemførelsesbestemmelser forelagt inden de behandles i Rådet.
Komitéen har holdt sit 1. møde. Jes Ryttersgaard er Danmarks repræsentant. 1. møde var primært procedurespørgsmål. Derudover information om,
at skrivegruppen for Network Services opdeler deres arbejde, samt at skrivegruppen vedr. metadata er ved at behandle de over 1000 indkomne bemærkninger i den gennemførte høring. Der er planlagt 2 møder om året i
komitéen, men måske ikke nok, da de kan komme i tidsnød, hvis tidsfristerne skal overholdes.
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Der bliver muligvis nedsat et rådgivende forum under komitéen med repræsentanter fra interesseorganisationerne.
Nominering af eksperter
På baggrund af indkaldelse fra kommissionen om udpegning af eksperter til
at bistå med at udarbejde dataspecifikationer har KMS og EuroSDR udpeget Morten Lind, KMS på adressetemaet. Morten er også udpeget af Sverige.
Derudover er Søren Alexandersen, KMS udpeget af KMS og EuroSDR som
ekspert på temaerne transport, bygninger og matrikelparceller.
De europæiske organisationer har stor vægt ved udpegning, hvilket man
bør have i mente, hvis der er nogle, der har interesse i at deltage.
Referencedataudvalget
Referencedataudvalget der er nedsat af Servicefællesskabet for Geodata vil
nu i deres arbejde med standardisering tage fat på de temaer, der er i INSPIRE-direktivets annex 1 og 2.
Hvis der er nogle af Følgegruppens institutioner som ikke er med i Referencedataudvalget, men gerne vil deltage, er I velkommen til at komme med.
Kontakt til formanden Jes Ryttersgaard.
ESDIN – eContentplus
Eurogeographics har opfordret de nationale kortinstitutioner, universiteter
mfl. til at samarbejde om en projektansøgning på i alt ca. 35 mio. kr. vedrørende ESDIN (European Spatial Data Infrastrukture Network). KMS vil deltage i projektet sammen med 19 andre parter fra i alt 14 forskellige lande
Der arbejdes intenst med ansøgningen, som har frist den 4.10.2007 kl. 12.
(Ansøgningen kom af sted).

GI Norden – Kortdage
Den 2.10. – 4.10. 2007 afholdes nordiske Kortdage i Herning med knapt
500 deltagere. Der vil være en række indlæg om INSPIRE både fra EU, de
nordiske lande og Danmark.
Spørgeskemaundersøgelse
Georg Jensen, KMS orienterede om spørgeskema vedr. anvendelse af
elektroniske kort og geodata i staten udarbejdet i samarbejde med Finansministeriet indeholdende også spørgsmål om INSPIRE.
Baggrunden for udsendelsen er et samarbejde mellem KMS og Finansministeriet om finansiering af den geografiske infrastruktur, idet der er behov for
en ændring af den nuværende finansieringsform med betaling for enkeltprodukter. Der er derfor behov for et større overblik over data, datastrukturer, brug af data og tjenester samt forventningerne fremover. Nogle af
spørgsmålene vedrører, hvem der har/påtager sig dataansvaret, da det ikke
er klart for alle data.
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Formålet med undersøgelsen er at kunne kvantificere problemstillingen.
Derudover vil Finansministeriet i øvrigt gerne arbejde med udvikling af finansieringsprincipperne. På baggrund af arbejdet skal der afleveres en rapport til Regeringens øko-udvalg omkring nytår. Spørgeskemaet er sendt til
ca. 100 statsinstitutioner (flere i samme ministerium). Der er ca. 50, der har
svaret på mødedagen. Rapporten vil blive tilgængelig på hjemmesiden.
Kommunerne vil blive behandlet i selvstændig proces.
Udvalget ser frem til resultatet – ikke mindst omkring dataansvaret.
Ad punkt 3. Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for sharing v.
Niels Broge, KMS
Niels gennemgik de opnåede resultater og orienterede om drøftelser i gruppen herunder,
- at der i modsætning til Danmarks holdning i udkastet om model licens er indarbejdet forslag om ophæng i ens tværeuropæisk bestemmelse (Luxemborg-lov) i stedet for ophæng i national lov og
- igangværende drøftelser om hvilke beføjelser det Nationale Kontaktpunkt skal have, idet Kommissionen ønsker så få kontaktled som
muligt.
Niels’ overhead er vedlagt referatet.
Ad punkt 4. Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for dataspecifikationer v. Søren Riff Alexandersen
Søren Alexandersen orienterede om arbejdet med specifikation af temaerne, som han har deltaget i via EuroGeographics (Sammenslutning af de
europæiske kortinstitutioner).
Der er indtil nu udarbejdet tre ret så tykke dokumenter. To papirer om temaafgrænsning og datamodelarbejde, som tidligere har været sendt i høring. Det har givet 1100-1300 kommentarer til hvert papir, som der nu arbejdes med i EU.
Derudover er der i øjeblikket høring over papir om metoder ved dataspecifikationerne, se
http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/inspireDataspecD2_6v2.0.pdf
Der er høringsfrist indtil 30. oktober. Fra dansk side samles bemærkninger
af Jan Hjelmager, KMS. Der er ved den fra dansk side udsendte høring med
frist den 4.10.2007 ikke indkommet bemærkninger.
Vedrørende standardiseringsarbejdet tages der udgangspunkt i ISOstandard. Annex 1- og 2-data bør være i ISO-standard, mens Annex 3-data
godt kan beskrives anderledes, da der ikke er så store harmoniseringskrav
til disse data. Der har i øvrigt været stor diskussion om begrebet harmonisering, idet direktivets tekst ikke er konsistens.
Da INSPIRE bygger på de nationale infrastrukturer gjorde Søren opmærksom, at der er behov for etablering af en dansk referencemodel for INSPI-
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RE-temaerne. Jes oplyste hertil, at Referencedataudvalget som sagt i deres
kommende arbejde netop vil fokusere på INSPIRE-temaerne.
Der blev forespurgt til hvilke sprog specifikationerne vil blive udarbejdet på.
Søren svarede, at det er nødvendigt, at specifikationerne oversættes til alle/næsten alle sprog. Derfor kan eksisterende specifikationer på dansk også
godt fremsendes til kommissionen som basismateriale til brug for eksperterne. Søren opfordrede endog kraftigt, at eksisterende specifikationer
fremsendes. Det er bl.a. en af måderne, vi kan få indflydelse på.
KMS vil fremsende specifikationen for FOT i sin helhed. Dette er ikke sket
tidligere, netop fordi den kun foreligger på dansk.
Ad punkt 5. Orientering om kommende aktiviteter/høringer
Jes bemærkede, at der var kommet meget materiale fra EU og der i de næste år vil komme meget materiale - ikke mindst om Annex 1- og Annex 2data.
Det foreløbige papir om metoder er som sagt til høring nu. Denne høring
koordineres af Jan Hjelmager, men vil når KMS får organisering af INSPIRE
på plads med teknisk projektleder vil denne bl.a. skulle sikre koordineringen.
Internt i KMS vil vi også behandle og kommentere diverse høringsmaterialer
og koordinere med evt. andre kommentarer.
Dette var der tilslutning til fra udvalget.
Ad punkt 6. Kommende møder
Jes spurgte, om der var behov for/ønske om at ændre udvalgets møde- og
arbejdsform?
Der var generel tilslutning til, at møder afholdes, når der er tilstrækkelig stof
og suppleres ind imellem med nyhedsbreve. Derudover er der også stor
tilfredshed med mødeformen, som meget er præget af information og orientering/fortolkning af indhold i materialer og drøftelser.
Der kom også opfordring fra medlemmerne til, at KMS som INSPIREkontaktpunkt i konkrete situationer tager kontakt til enkeltmedlemmer og
anmoder om bistand/stillingtagen.
Jes tilbød igen, at han gerne kommer ud i institutionerne og orienterer om
INSPIRE for en bredere kreds alt efter behov. Der er gode erfaringer fra
andre tilsvarende arrangementer.
Ad punkt 7. Evt.
Erik Sommer orienterede om afholdt nordisk møde for statistik-folk, hvor
han orienterede om INSPIRE (tak til Jes for materiale). I de andre lande
kender statistisk-folkene ikke så meget til INSPIRE, da der ikke findes udvalg svarende til DK-Følgegruppen.
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Anne oplyste, at INSPIRE heller ikke er særlig kendt blandt vejfolk på nordisk plan.
Jes sluttede med tak for et godt møde.

Med venlig hilsen
Inge Livbjerg
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