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Idéer til Inspire og Kortdagene

7. Evt.

Power Points fra dagens møde udsendes med referatet

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Status for danske aktiviteter
Den danske Inspire følgegruppe og netværket holdes stadig informeret via nyhedsbreve. Begge
fora har desuden været inviteret til at komme med input til de høringer, som gennemføres ifm.
udarbejdelsen af implementeringsreglerne. Høringerne har omfattet udkast til regler for metadata samt udkast til regler for discovery and viewing. Der opleves generelt stor interesse for disse
høringer og der har i begge tilfælde været nedsat arbejdsgrupper, som har udarbejdet input til
dansk høringssvar.

KMS’ Inspire-Team deltager i det nordiske Inspire-netværk, som består af implementeringsansvarlige institutioner. Det nordiske netværk har indtil nu været særligt fokuseret omkring lovgivningen. Vi forventer, at fokus vil skifte over til den tekniske implementering i løbet af 2008.

I KMS forberedes der lovforslag for implementering af Inspire-direktivet. Der er frist for implementering af direktivet den 15. maj 2009. Vi forventer derfor, at lovforslag skal fremsættes i Folketinget i løbet af efteråret 2008.
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To medarbejdere fra KMS er udpeget til at deltage i de tematiske arbejdsgrupper under skrivegruppen for dataspecifikationer. Det drejer sig om Søren Riff Alexandersen (matrikulær parcel)
og Morten Lind (adresser).

Olav Eggers, KMS, arbejder med at afklare, hvilke danske myndigheder, der får et dataansvar
ift. temaerne i direktivets bilag.

I oktober blev der afholdt Danske Kortdage (og GI Norden) i Herning, hvor der blev gennemført
to sessioner om Inspire. Af hensyn til det skandinaviske publikum foregik sessionerne på engelsk.

I januar måned afholdt KMS’ Inspire-Team en Café, hvor alle medarbejdere kunne høre om de
forskellige aktiviteter, der pågår ift. Inspire-direktivet. Der var arrangeret 7 poster-sessions med
ankerperson. Følgegruppens medlemmer er velkomne til at gøre brug af materialet.

Ad 3. Status for Kommissionens aktiviteter
Metadata
I oktober-december 2007 gennemførte Kommissionen den offentlige høring af Draft Implementering Rules for Metadata. Der blev etableret en dansk holdning til høringsmaterialet og alle
danske interessenter blev opfordret til at gøre brug af høringssvaret.
(Forslaget er siden revideret og oversendt til Kommissionen. Ved møde i Inspire-komitéen medio maj blev dette forslag tiltrådt af komitéen. Der pågår nu oversættelse og endelig vedtagelse
af Kommissionen udestår).

Discovery and View Services
I januar-februar 2008 gennemførte Kommissionen en SDIC-LMO høring af Draft Implementing
Rules for Discovery and View Services. KMS har som registreret LMO indmeldt et fælles dansk
høringssvar. Det næste planlagte skridt omkring forslaget er vedtagelse i Inspire-komitéen, dvs.
der gennemføres ikke en offentlig høring.

Monitoring and Reporting
Kommissionen gennemførte i foråret en SDIC-LMO høring over materialet vedr. monitorering og
afrapportering. Materialet blev fremsendt til Inspire-følgegrupper og netværk til orientering. KMS
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har valgt ikke at afholde informationsmøde herom, idet materialet primært angår KMS som ansvarlig og som dataindsamler.

Legal workshop den 15.-16. april
Kommissionen afholder workshop om den juridiske implementering af direktivet. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål vedr. fortolkninger af direktivet. Fra Danmark deltager Jes Ryttersgaard og Simone Holst, KMS.

Komité-møde den 14. maj
Der afholdes møde i Inspire-komitéen om godkendelse af implementeringsreglerne for metadata for data. Jes Ryttersgaard er dansk medlem af komitéen.

2nd Inspire Conference
Konferencen afholdes den 23.-25. juni i Maribor i Slovenien. Fokus for dette års konference er
”Implementation and Beyond”.
(Se materiale fra konferencen på http://www.ec-gis.org/Workshops/inspire_2008/)

Ad 4. Implementering af Inspire-direktivet i dansk lovgivning
Forslag til lov om infrastruktur for geografisk information, som implementerer Inspire-direktivet i
dansk lov, er optaget på lovprogram 2008/09. Lovforslaget udsendes i høring i juni med planlagt
frist primo september og fremsættes i folketinget i efteråret.

Vi har søgt rådgivning om, hvordan man implementerer et direktiv i dansk ret. Da direktivet har
retsvirkninger ift. borgerne, må det implementeres via lov. Området geografisk infrastruktur er
pt. Ikke lovgivet i Danmark og vi har derfor valgt at lave ny lovgivning.

(Lovforslaget er den 3. september fremsendt til miljøministeren med høringssvarene og fremsættes i folketinget den 8. oktober).

Ad 5. Teknisk implementering i Danmark
Flere andre lande (Sverige, Finland og Holland) har udarbejdet rapporter omkring implementering af direktivet. Disse rapporter danner sammen med et konkret projekt, ESDIN (European
Spatial Data Infrastructure Network) et godt udgangspunkt for KMS’ overvejelser om den tekniske implementering af direktivet.
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KMS er gået i gang med at identificere de datasamlinger, som formodes at blive berørt af direktivets bestemmelser. Vi har bla. fået input hertil gennem besvarelserne til finansieringsredegørelsen. Der arbejdes pt. Særligt tæt sammen med SNS og BLST, idet vi formoder at de i første
omgang vil blive særligt berørt (annex I).

Herefter vil vi tage hånd om dels fællesopgaven, dvs. INSPIRE geoportalen med alle tjenester
mv. og dels dataejernes andel, dvs. rådgive dataejere om tilknytning til tjenesterne.

Overordnet set skal teknikken, dvs. geoportalen, være på plads i 2011, de første metadata i
2010 og de første data i 2011.

Ad 6. Danske arrangementer
Der afholdes Danske Kortdage i Kolding den 27.-29. oktober 2008. I lighed med sidste år er det
planen at arrangere sessions om Inspire. Dorthe opfordrede deltagerne til at komme med input/ønsker til disse sessions. Mødets deltagere fremsatte følgende forslag:
-

Hvor står vi i Danmark ift. Inspire?

-

Hvilke processer er interessante lige nu?

-

Hvad er best practice?

-

Hvordan højner man informationsniveauet om Inspire?

-

Den større europæiske dimension; hvad relaterer Inspire sig til (f.eks. GMES)

Se i øvrigt mere om Kortdage 2008 på dette link >> http://www.kortdage.dk/

Ad 7. Eventuelt
Søren Rude, EBST, informerede om den nye domænebestyrelse for bygninger, boliger og forsyning, at kommissoriet forventes at blive vedtaget af STS primo april.

Jes Ryttersgaard fortalte om en ny artikel om synergien mellem lovfastsatte tiltag som Inspire
og andre udviklingsperspektiver. Artiklen udsendes med dette referat.
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