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Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Praktiske forhold
3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information
4. Status for gennemførelsesbestemmelserne
- metadata ("næsten" godkendt). Hvad indebærer det?
- søgning og visning samt overvågning og rapportering. Skal behandles på komitemødet i
uge 51. (Vi opfordrer interesserede til at deltage i gennemgangen af forslagene til gennemførelsesbestemmelser).
5. Status for dataspecifikationer
- test af de foreløbige specifikationer for bilag I data.
- de kommende høringer af dataspecifikationerne for bilag I data.
(Vi opfordrer alle til at overveje at deltage i høringsprocesserne).
6. Den tekniske implementering
- foreløbige planer for implementeringen
- hvad gør KMS?
- hvad gør dataejerne?
- kommentering af det tidligere udsendte arkitektur papir
7. Orientering om OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata
8. Meddelelser
9. Evt. og næste møde

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen ændringer
2. Praktiske forhold
Præsentation af Inspire nøglepersonerne Ulla Kronborg og Olav Eggers

Referat fra Dansk følgegruppemøde den 5-11-2008

side 1 af 4

3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information
Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 8. oktober, og første behandling fandt sted den
23. oktober.
Ved første behandlingen udtrykte ordførerne at de var tilfredse med den del af loven der
gennemførte direktivets bestemmelser. Flere gave udtryk for at de syntes der var for mange
bemyndigelser til miljøministeren og de ønskede forklaringer på betydningen af de to bemyndigelser til ministeren der vedr. paragraf 1 stk. som vedrører muligheden for at medtage
flere data end dem der er nævnt i direktivet og paragraf 9 som vedrører muligheden for at
”klassificere” udvalgte geodatasæt som referencedata. Der var skepsis overfor manglende
klageregler, og endelig var der spørgsmål til om loven kan få betydning for den frie konkurrence.
Boligudvalget der behandler lovforslaget har fremsendt en række spørgsmål, for at besvarelser på de spørgsmål de stillede under første behandlingen.

4. Status for gennemførelsesbestemmelserne
a) Gennemførelsesbestemmelserne for metadata blev anbefalet på Inspire-komiteens møde
i juni. I den mellemliggende tid har forslaget passeret EU-parlamentet og ministerrådet, og
det er blevet oversat til de officielle sprog i EU. Tilbage står nu kommissionens endelige godkendelse i form af en forordning, der er umiddelbart gældende i medlemslandene.
Efter planerne skulle godkendelsen have foreligget senest 15. maj i år. Der er således en
forsinkelse som betyder at der først skal være udarbejdet metadata ved årsskiftet 2010/2011.
Forordningen for metadata er altså umiddelbart gældende. Det bliver første synlige udkomme af Inspire direktivet. Kravene i forordningen for metadata er så begrænsede, at de der
normalt arbejder med danske metadata finder at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde
en dansk metadataprofil som en udvidelse af forordningens bestemmelser.
OIO udvalget for stedbestemmende referencedata (se under punkt 7) har derfor nedsat en
metadata arbejdsgruppe som skal udarbejde en dansk metadataprofil. Arbejdsgruppen starter arbejdet den 13. november. Alle der vil have indflydelse på den danske metadataprofil
kan deltage i arbejdet. Interesserede kan henvende sig til Jan Hjelmager (jnh@kms.dk).
b) Forslag til gennemførelsesbestemmelser for overvågning og rapportering samt netværkstjenesterne for søgning og visning af data skal behandles af Inspire-komiteen fredag den 19.
december.
Skrivegrupperne har afsluttet deres arbejde med tekniske forslag til gennemførelsesbestemmelser. EU-kommissionen skal nu udarbejde de juridiske formuleringer.
Kommissionen skal senest 14 kalenderdage før mødet i Inspire komiteen fremsende udkast
til gennemførelsesbestemmelserne. Det vil sige, at der er mindre end to uger til at gennemføre den nødvendige danske proces. Det vil sige, skrive det rammenotat som skal i høring i euspecialudvalget for miljø og efterfølgende skal forelægges regeringen og Folketingets Europa Udvalg og gennemføre de nødvendige høringer og forelæggelser.
Den korte tidsfrist gør det umuligt at gennemføre en selvstændig høring af følgegruppen. I
stedet foreslås det, at alle interesserede læser og kommenterer de forskellige tilgængelige
dokumenter. Kommentarer eller spørgsmål skal være Inspire teamet i hænde senest den 28.
november.
Dokumenterne for Monitoring and Reporting findes på INSPIRE site, og Networks Services
på INSPIRE site. Der findes også en beskrivelse af den forventede bagvedliggende itarkitektur The INSPIRE Network Services Architecture, Version 3,

5. Status for dataspecifikationer
Frem til slutningen af februar 2009 vil der blive gennemført test af bilag 1 specifikationerne.
Dette vil for en stor del foregå parallel med høringen af specifikationern (se nedenfor). Testningen gennemføres dels som en transformations test, og dels som en applikations test. Det
er tanken både at gennemføre off-line og on the fly on-line testning. Man undersøger om de
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nationale data mappes til Inspire schemas; om de påtænkte transformations-services fungerer: om de nationale data dækker Inspire behov mm. Applikationstesten vil teste anvendelse
af data i konkrete usecases.
KMS deltager i testen via sin deltagelse i EU projektet ESDIN.
Kommende høringer af dataspecifikationerne for bilag I data. (Alle relevante dataejere bør
deltage i høringsprocesserne).
Dataspecifikationerne for bilag 1 data d.v.s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinatsystemer
Geografiske kvadratnetsystemer
Stednavne
Administrative enheder
Adresser
Matrikulære parceller
Transport netværk
Hydrografi
Beskyttede arealer

sendes i høring den 1. december med forventet svarfrist 28. februar 2009.
Der vil blive afholdt et orienteringsseminar, den 14.januar (foreløbig dato), hvor principperne
bag specifikationerne bliver gennemgået. Herefter fortsætter analyserne og kommenteringen
af specifikationerne i mindre grupper. Hovedinteressenterne i de forskellige temaer leder
grupperne.
Der fremsendes snarest en dagsorden for mødet – ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Olav Eggers.

6. Den tekniske implementering
Foreløbige planer for implementeringen i KMS:
I KMS løses Inspire opgaven pt. i en konsulentstruktur, men et af de vigtige organisatoriske
skridt i forbindelse med implementerings opgaven bliver at skabe intern Inspire projektorganisation, hvilket vil ske indenfor den nærmeste fremtid. Teknologisk er KMS ved at danne sig
et overblik over de tilpasninger/ændringer der skal til omkring Kortforsyningen for at leve op
til de krav der stilles fra Inspire’s side.
Hvad gør dataejerne?
Inspire teamet forslog at der var flere konkrete aktiviteter, som kunne skabe en god struktur
omkring Inspire hædershvervet:
• Gennemlæse Inspire specifikationer for relevante temaer
• Sammenholde egne dataspecifikationer med Inspire – anvende Inspire’s testmodel?
• Input til dansk metadataprofil ? - starter op den 13.november i regi af OIO-udvalget.
• Vurdere teknologiske krav fra eks. ”INSPIRE Network Services Architecture (Version
3)”
• Etablere et virksomhedsinternt Inspire projekt

7. Orientering om OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata
INSPIRE og digital forvaltning er baseret på enslydende principper og implementeres
sideløbende. Referencedata i INSPIRE er (også) referencedata i digital forvaltning. Derfor er der god synergi i at samordne de to infrastrukturimplementeringer.
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For at sikre dette er der oprettet et OIO udvalg for stedbestemmende referencedata. Udvalget har til opgave at OIO standardisere INSPIRE referencedata og metadata. Således
sikres det at INSPIRE data kan anvendes i dansk digital forvaltning.
Udvalgets er organiseret med Servicefællesskabet for Geodata som Domænebestyrelse
(det forretningsmæssige ophæng), udvalget (det standardiserende organ) og et antal arbejdsgrupper, (teknisk/operationelle ophæng). Udvalgets medlemmer: Kulturarvsstyrelsen, Trafikministeriet/Vejdirektoratet, Danske regioner, Skat, KL (næstformand), Klimaministeriet/GEUS, EBST, BLST, ITST, FOT, DMP, CPR-kontoret, Fødevareministeriet,
KMS (formand + sekretariat)
Udvalget har afholdt et første møde i september og andet møde d.19.11.08
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en ny metadataprofil, der
tilgodeser dansk digital forvaltning og Inspire.
Yderligere en arbejdsgruppe forventes nedsat snarest. Denne skal udarbejde forslag til
metodebeskrivelser og skabeloner for OIO standardisering af INSPIRE bilag 1 og 2 data.

8. Meddelelser
Der var ingen meddelelser

9. Evt. og næste møde
Næste møde vil blive afholdt inden udgangen af februar.

Ulla Kronborg

Olav Eggers Jes Ryttersgaard

19. november 2008
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