Den 16. marts 2010
Kære dataansvarlige,
Kort & Matrikelstyrelsen inviterer hermed til
workshop for overvågning og rapportering i henhold til Inspire direktivet – for bilag I
dataansvarlige
Onsdag d. 24. marts kl. 10.00 -15.30
Workshoppen afholdes hos KMS, Rentemestervej 8, 2400 NV i mødelokale 1 på 4. sal.
Formål
Formålet med workshoppen er at give dataansvarlige mulighed for at gennemføre den overvågning
og rapportering, som ifølge bekendtgørelsen om overvågning og rapportering skal ske senest den
15. april 2010.
Alene bilag I datasæt
Overvågning og rapportering skal ske for datasæt, som vedrører temaerne i bilag I og II i direktivet.
Imidlertid foreligger der kun dataspecifikationer for temaerne i bilag I. Det danske INSPIRE team
har derfor besluttet, at vi fra dansk side kun indrapporterer for datasæt, der vedrører bilag I. En
række andre lande har meddelt Kommissionen, at de følger samme model.
Under workshoppen vil INSPIRE teamet gennemgå kravene i bekendtgørelsen, og herefter hjælpe
til med at gennemføre inddateringen af de dataansvarliges oplysninger.
Forberedelse
For at kunne inddatere sine oplysninger er det nødvendigt at have klarhed over hvilke datasæt der
er omfattede. Vedlagt findes en liste over de datasæt, som blev indmeldt som Inspire-relevante på
workshoppen i oktober 2009.
Det en fordel, hvis deltagerne i workshoppen har forberedt sig på de krav, der fremgår af
bekendtgørelsen og vejledningen. Vi har for overblikkets skyld kort listet nogle spørgsmål, som vi
mener deltagerne bør overveje. Spørgsmålene findes i vedlagte bilag 1.
Vi forventer at eftersende mere materiale inden mødet.
Program for workshoppen
Workshoppen vil bestå af en introduktion og en praktisk gennemgang. Vi vil forsøge at bruge
workshoppen som en praktisk afprøvning af den vejledning, som netop har været i høring.
Der serveres frokost undervejs. I skal medbringe en bærbar PC til workshoppen!
Af hensyn til planlægningen vil vi bede om, at I senest den 22. marts giver Dorthe Drauschke
(dbl@kms.dk) besked om I deltager i workshoppen.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
INSPIRE teamet

Bilag 1. Til brug for forberedelse af workshoppen

Til brug for overvågningen bør deltagerne overveje følgende:
1) hvilke af jeres datasæt ’vedrører’ INSPIRE bilag I,
2) om der foreligger metadata for deres geodatasæt og geodatatjenester, og om metadataene
er i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne,
3) hvor stor en del af Danmark, der er dækket af geodatasættene, udtrykt i km², og hvor stort
det relevante areal for hvert datasæt er, udtrykt i km²,
4) om jeres geodatasæt og de tilsvarende metadata er i overensstemmelse med
gennemførelsesbestemmelserne,
5) om metadata for geodatasæt og geodatatjenester er tilgængelige via søgetjenester, og
6) om geodatasæt er tilgængelige gennem visningstjeneste, gennem downloadtjeneste eller
gennem både visnings- og downloadtjeneste.
7) i hvilken udstrækning søgetjenesterne, visningstjenesterne, downloadtjenesterne,
transformationstjenesterne og de tjenester, der gør det muligt at aktivere geodatatjenester,
benyttes.
8) søge-, visnings-, download- og transformationstjenesterne samt de tjenester, der gør det
muligt at aktivere geodatatjenester, er i overensstemmelse med
gennemførelsesbestemmelserne.

Til brug for rapporteringen bør deltagerne overveje følgende:
1)
2)
3)
4)
5)

Forhold omkring myndighedsrollen
Forhold omkring organiseringen af kvalitetssikringen
Forhold omkring brug af geodatasættene og tjenesterne
Forhold omkring dataudvekslingsordninger
Forhold omkring omkostnings- og udbytteaspekter

