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Sidste gang og status 

• Fra rød til orange på metadata-barometeret  

• Den nationale aktionsplan 

• Deadlines – vi opfylder ikke direktivets 
implementeringsplan i DK 

• Tjenester – hvordan skal de se ud og hvordan skal 
de virke 

• SDFE eksempler og tips 

• At bygge tjenester er at koble sig på NSDI og data-
agendaen jf. Digitaliseringsstrategien  



Modernisering af Geodata-info 

 



Hvorfor 
• Brugerne: Redigerings- og søge funktionalitet 

er ikke velfungerende 

• SDFEs myndighedsopgave - Geodata-info.dk er 

den lovpligtige indgang til oplysninger om den 

danske implementering af direktivet  

• Opfyldelse af den nationale INSPIRE 

aktionsplan  

• Men frem for alt handler det om  

at understøtte brugen af data! 



Hvordan og hvad… 

• Foranalyse  

– Del 1 valg af platform 

– Del 2 opfyldelse af krav og behov - GAP 

• Brugerinddragelse 

– WS, supportsager, jeres tilbagemeldinger, MST i 
projektgruppen 

• Erfaringer og Open Source Community 

– Erfaringer fra de nordiske 

–  Samarbejde med andre INSPIRE-lande  

– Mulighed for samfinanciering og fælles udvikling 

 



Status 

• Foranalyse del 1 og indsamling af  
brugerbehov afsluttet (ATKINS) 

 - Geonetwork nyeste version 

 - Projektet en del af SDFEs institutionsmål 

• GAP analyse i gang (ATKINS) 

– Afsluttes lige efter påske 

• Implementering og test (vil I teste?) frem til 
udgang af Q3 

• Idrifsættelse start Q4 



Orientering 

• Omnibus og delgerede akter 

• Nordisk netværksmøde 

• MIG P + Komite møde 

• INSPIRE konferencen   

• LOPD og EEA pilot – call for experts  

• Fitness for Purpose og Reflection group 

  



Omnibus og delegerede akter 

• Kommissionens forslag af 14. december: En række retsakter, der henviser 
til den gamle komitologi-procedure (forskriftsprocedure med kontrol, 
PRAC), skal tilpasses til enten artikel 290 eller 291 i Lissabontraktaten  

• Forordningsforslaget udgør tredje del af omnibus-eksercitsen om 
tilpasning af retsakter til Lissabon-traktaten  
– Artikel 291 EUF: Gennemførelsesretsakter = 1. Medlemsstaterne træffer alle 

de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Unionens 
juridisk bindende retsakter. 
• INSPIRE direktivet og INSPIRE Kommiteen og de e kelte la de este er  

– Artikel 290 EUF: Delegerede retsakter =1. Kommissionen kan i en 
lovgivningsmæssig retsakt få delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige 
ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt 
• Ekspertgrupper, rådgiver KOM, ingen national stemmeret 

 

• Der forventes denne gang en retsakt-for-retsakt tilgang 
– u dtages delegerede akter hvis større ko sekve ser fx øko o iske/so iale….  

 

 

 



MS holdninger til INSPIRE 

• Der var en klar forventning fra Parlamentets side om, at 
Rådet i fremtiden i højere grad ville acceptere brugen af 
delegerede retsakter 

• DK holdning:  
– Delegerede retsakter bør således anvendes aktivt, hvor dette er 

muligt under den retlige ramme, og hvor det giver mening og 
tjener danske interesser 

– beror på en konkret faglig vurdering af hvert direktiv 

• Vores INSPIRE kollegaer deler DK holdning/argumentation 
– DE: meget skeptisk ønsker INSPIRE bibeholdt 

– Fr: Skeptisk, men generel politisk opbakning til DA  

– A: stadig skeptisk, svært, men fastholder 

– Nordisk øde….ar ejde for e  fælles ordisk hold i g SW + FI  

 



 



Hvad sker… 
• Dialog med UM 

• Skabelon til ekspert svar forventes lige om snart 

• SDFE udarbejder INSPIRE svar 

• SDFE anbefaler at INSPIRE forbliver under den nuværende 
komotologi procedure  
– Et teknisk direktiv 

– Selv mindre ændringer fx standarder eller betingelser for data, vil have 
store konsekvenser i MS 

– Skal sikres sammenhæng til den nationale digitalisering 
• Ikke et siloprojekt! 

• Samordningsudvalget orienteres 

• Afstemt med nordiske + o ti e tal group  

• Ikke en katastrofe med DA, men kræver endnu mere engagement i 
endnu flere ekspertgrupper og endnu mere koordinering….kan 
være svært at fastholde retning og KOM på sporet ;-) 
 



 

Nordisk INSPIRE netværk  

6. og 7. april 

 • MIWP 2016.1 Fitness for Purpose 

• Country reports  

• Reports from the world 

• LOPD - Priority list 

• Reporting and MIWP group/Ionet  

• Delegated acts  

• MIG P + Komitemøde 

• NOSIN (Nordic Open source initiative) – metadata 

 

 



MIG P og Komitemøde i juni  

• MIG P   

– Fitness for Purpose 

– Status på MS implementering – Overvågning 

 

• Komitemødet ???? 

– Delegerede akter? 

 



 



Wrap up og hjemmearbejde 

• Annex 1 SKAL på plads 

• Metadata SKAL forbedres 

• Annex 3 data SKAL udstilles 

• SDFE arbejder på at det bliver så let og nyttigt som 
muligt 

• Husk ambulancen 

• Tag kontakt 

• Brug tematiske clusters og jeres kollegaer i andre lande 

• SDFE orienterer løbende på hjemmesiden 

 



 


