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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Velkomst og præsentation
Niels Broge erstatter Jens Hollænder i gruppen.

2. Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner v/ Jes Ryttersgaard, KMS
Fil: Jes´ powerpoint

2.1 Direktivforslag (status på aktiviteter)
Mæglingsprocessen starter med første mæglingsmøde den 21. november 2006 og varer højst 8
uger. Udestående er ophavsret, viewing og relationer mellem myndigheder.

Når der er opnået enighed om direktivforslag foretages en juridisk og sproglig kontrol af
fællesteksten forslaget offentliggøres. Dernæst underskrives fællesteksten som videregives til
Europa Parlament og Ministerråd. De to institutioner har 8 uger til at godkende eller forkaste
fællesteksten. Hvis en eller begge institutioner forkaster fællesteksten bortfalder forslaget.
Formændene for Parlamentet og Ministerrådet underskriver direktivet, der herefter offentliggøres
(ingen tidsfrist). Direktivet træder i kraft 20 dage efter offentliggørelse.
Implementeringen i dansk lovgivning starter derfor formentlig i 2. kvartal 2007.

2.2 Referencedataudvalg
Servicefællesskab for geodatas (SFG) basisgruppe har i deres rapport om basisdata meddelt, at
man ønsker nedsat et referencedataudvalg til at varetage det videre opfølgningsarbejde med
basisdata. SFG har nedsat gruppen og Jes Ryttersgaard er formand.
Baggrund, sammensætning, opgaver, led i et standardiseringshierarki og relationer til INSPIRE
kan ses i Jes´ oplæg, der er vedhæftet.
2.3 Konference
Der vil blive afholdt en INSPIRE konference 20. marts 2007 med deltagelse af Miljøministeren.
Invitationen sendes til samtlige departementschefer, styrelsesdirektører, Folketingets Miljø- og
Planlægningsudvalg, formand og adm. direktør fra KL og Danske Regioner, samt øvrige relevante
personer.
Se powerpoint om baggrund og program
2.4 FOT
KL, KTC og Kort & Matrikelstyrelsen er nået til enighed om de overordnede principper for en
fremtidig organisationsmodel for FOTdanmark. Disse er nedfældet i forslag til forretningsmodellen,
der er til høring. I august blev høringsmateriale vedr. FOTdanmarks forretningsmodel sendt til
samtlige kommuner og sammenlægningsudvalg. Materialet blev sendt til Dansk Ledningsejerforum
og de statslige høringsparter i september. I høringsversionen af FOTdanmarks forretningsmodel
fremgår de principper som Projekt FOTdanmark er blevet enige om.
Bestyrelsen i FOTdanmark skal bestå af KL og Kort & Matrikelstyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret
for FOTdanmarks udvikling og udbredelse i Danmark, systemopgaver og øvrige fællesopgaver.
Der er afholdt 5 kommunale høringsmøder, et orienterende møde for Dansk Ledningsejerforums
medlemmer og et statsligt høringsmøde
Der har på høringsmøderne primært været fokus på håndteringen af salg og indtægter, 1-årige
ajourføringer og ejerskab til data i de områder, hvor private interessenter har ejerskabet til data i
landområderne. Høringsfristen udløber den 8. november, hvorefter høringssvarende vil blive
behandlet med henblik en revision af forslaget til forretningsmodel.
Parallelt hermed drøftes forretningsmodellen med Kammeradvokaten med henblik på at sikre, at
modellen såvel udbuds- som konkurrenceretligt lever op til lovgivningen.
Kammeradvokaten er inddraget i arbejdet for at sikre, at den fremtidige forretningsmodel ikke giver
juridiske problemer, herunder i forhold til udbuds- og konkurrenceloven.

Se mere på www.fotdanmark.dk

3. Orientering om status i skrivegrupperne for implementeringsregler v/ Jan Hjelmager,
Fil: Jans oplæg
Der er høring om kort tid, for så vidt angår implementeringsregler for metadata og indflydelsen vil
sandsynligvis være størst på dette tidspunkt. Der opfordres derfor til at komme med kommentarer!
Høringen udsendes til LMO’ere og SDIC’erer. I DK-Følgegruppen er følgende meldt til som
LMO´er: Danmarks Statistik, Vejdirektoratet, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Meteorologiske
Institut.
Er der andre? Tilmelding som SDIC/LMO kan foretages på INSPIRE-hjemmesiden: http://www.ecgis.org/inspire/sdic_call/Registration_form.pdf
Ved registrering bliver I officiel høringspart undervejs i skriveprocessen (SDIC) og når
skrivegrupperne er færdige (som LMO/myndighed).
Høring forventes at komme ud lige før jul med høringsfrist omkring 1. marts 2007.
Der var generel interesse i gruppen for at holde et møde for at afklare spørgsmål og skabe
grundlag for fælles dansk høringssvar svarende til tidligere internethøring.
I vil modtage nærmere information, når høringen bliver udsendt.

4. 2007-2011 Forberedelse af implementering v/ Jes Ryttersgaard, KMS
Se tillige fil med Jes´ powerpoint
Implementeringen er tvedelt-delt:
1. Formel implementering (2007-2009)
2. Den tekniske implementering
a. metadata for bilag 1 og 2 data (2010)
b. det nødvendige tekniske set-up (2010)
c. data harmonisering /interoperabilitet bilag 1 data (2011)
d. netværk og tjenester for adgang til data og funktionaliteter (2011)
e. aftalegrundlag (2011)
f. overvågning og rapportering (2010)
Følgegruppen blev opfordret til at overvejede, hvordan det videre arbejde kan organiseres.
Herunder:
Hvem skal være med?
• Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis institutioner med data i bilag 1
og 2, deltager.
Det blev forslået, at Servicefællesskab for geodatas (SFG) – metadatagruppe og reference
datagruppe kunne fungere som faglig styregruppe – hvis den stadig eksisterer! Deltagerkredsen
skal også vurderes.
Hvem vil være med?

Hvordan skal organiseringen foregå?
Det blev overvejet, om der skal etableres styregruppe/følgegruppe?
•

Det blev forslået, at Servicefællesskab for geodatas (SFG) – metadatagruppe og reference
datagruppe kunne fungere som faglig styregruppe – hvis den stadig eksisterer!
Deltagerkredsen skal også vurderes.

Hvem skal/vil have projektlederskab i grupperne?
Der blev rejst spørgsmål om, hvordan vi får alle ministerieområderne med i Trafikministeriet.
Vejdirektoratet er med, men hvordan får vi dækket flytrafik og skibsfart?
Emnet vil sammen med de rejste spørgsmål og forslag blive behandlet videre på kommende
møde.
Fil: Oversigt over aktører i Jes´ powerpoint

5. Gensidig orientering
DMI´s adm.dir. Peter Åkjær er sat for bordenden i FN initiativ om global miljøovervågning.
På kortdagene er der to indlæg i relation til INSPIRE. Det ene om INSPIRE generelt (Jes
Ryttersgaard) og det andet om INSPIRE-metadata (Jan Hjelmager)
Erik Sommer fra Danmarks Statistik orienterede om, at en række europæiske statistikbureauer har
etableret en europæisk gridclub. Der er udarbejdet en hjemmeside af det norske statistikbureau se
nedenfor.
Link: http://www.gridclub.ssb.no/

6. Eventuelt
Næste møde den 12. december 2007.

Med venlig hilsen
Jes Ryttersgaard

Inge Livbjerg

Dorte Ernst
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