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Høring af udkast til bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk informa-

tion i Den Europæiske Union (INSPIRE) 

 

 

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk infor-

mation i Den Europæiske Union i høring. Bekendtgørelsen skal erstatte bekendtgø-

relse nr. 296 af 25. marts 2010.  

 

Høringssvar til udkastet til bekendtgørelse bedes venligst fremsendt pr. e-mail til 

ukm@sdfe.dk med cc. til simho@sdfe.dk  

 

 

senest mandag d. 10. februar 2020 kl. 12.00 

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvarene vil blive offentliggjort på  

www.hoeringsportalen.dk  

 

Spørgsmål til udkastet kan rettes til Ulla Kronborg Mazzoli på 72 54 55 26 eller på 

e-mail til ukm@sdfe.dk 

 

Baggrund  

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog 5. juni 2019 Forordning om tilpasning af rap-

porteringsforpligtelser inden for miljølovgivning1 - herunder også INSPIRE-direkti-

vet2. Tilpasningerne har til hensigt at strømline, forenkle og mindske den admini-

strative byrde vedr. rapporterings- og overvågningsmekanismer samt at sikre større 

gennemsigtighed og genanvendelse af data på tværs af miljølovgivningen.  

 

For INSPIRE-direktivet betyder det, at overvågnings- og rapporteringssystemet ba-

seret på artikel 21 og 23 i direktivet og på beslutning 2009/442/EF for så vidt angår 

overvågning og rapportering ændres.  

 

EU-Kommissionen har derfor udstedt en ny gennemførelsesafgørelse om overvåg-

ning og rapportering vedrørende INSPIRE-direktivet: Kommissionens gennemførel-

sesafgørelse (EU) 2019/1372 af 19. august 2019 om gennemførelse af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår overvågning og rap-

portering.  

                                                      
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1010 af 5. juni 2019 om tilpasning af 

rapporteringsforpligtelser inden for miljølovgivning og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF, 2004/35/EF, 
2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005, og Rådets di-

rektiv 86/278/EØF 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geo-
grafisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) 
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Gennemførelsesafgørelsen ændrer på den måde, medlemsstaterne skal rapportere 

og overvåge gennemførelsen af INSPIRE-direktivet.  

 

 

Ændringer til INSPIRE-direktivets artikel 21 

I artikel 21 i INSPIRE-direktivet er foretaget følgende ændringer:  

 

a) I stk. 2 affattes indledningen således: »2. Senest den 31. marts hvert år ajourfø-

rer, hvis det er nødvendigt, og offentliggør medlemsstaterne en sammenfattende 

rapport. Disse rapporter, som offentliggøres af Kommissionens tjenestegrene med 

bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, skal indeholde en kortfattet beskrivelse 

af:« 

b) Stk. 3 udgår. 

 

Bekendtgørelsen 

De ovenstående ændringer i artikel 21 samt gennemførelsesafgørelsen udmøntes i 

en ny bekendtgørelse.  

 

Herunder beskrives de nye krav til overvågning og rapportering, der gælder fra 

2020:  

 

Overvågningen baseres på et reduceret antal indikatorer, der automatisk beregnes 

på grundlag af de offentlige myndigheders offentliggjorte metadata vedr. geodata-

sæt og geodatatjenester. Således er medlemsstaterne ikke længere forpligtet til at 

beregne indikatorerne manuelt.  

 

Kun metadata, der er offentliggjort, vil blive taget med i beregningen af indikato-

rerne for overvågning. Metadata, der ikke er offentliggjort, bidrager ikke til infra-

strukturen for geografisk information.  

 

Der indføres desuden to nye nøgleord, der måler henholdsvis antallet af geodata-

sæt, der bruges til rapportering under EUs miljølovgivning og distributionen af 

geodatasæt med regional eller national dækning. De dataansvarlige myndigheder 

skal påføre metadata nøgleord, fsva. miljølovgivning kun i de tilfælde, den dataan-

svarlige myndighed besidder sådanne datasæt, og fsva. den geografiske dækning 

skal alle metadatasæt påføres det relevante nøgleord.  

 

Ændringerne medfører også, at medlemsstaterne fremover årligt skal rapportere 

om de aspekter af deres geografiske infrastruktur, der er ændret siden sidste rap-

port i henhold til artikel 21, stk. 2, i INSPIRE-direktivet. Dermed bortfalder kravet 

om en 3-årlig tekstrapport. 

 

Status for implementering af INSPIRE-direktivet opgøres automatisk den 15. de-

cember i overvågningsåret og omfatter de metadata og nøgleord, som offentlige 

myndigheder har ajourført senest den 15. november samme år jf. ovenstående. 
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Denne status danner grundlag for beregning af det endelige resultatet, der offentlig-

gøres af medlemsstaterne senest den 31. marts det følgende år. Den ajourførte 

rapportering vil blive offentliggjort samtidig med overvågningen.  

 
Ovenstående ændringer er indarbejdet i udkastet til bekendtgørelsens § 2, stk. 3, 
og §§ 3-5. 
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2020. 
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jesper Weng Haar 

Kontorchef 

 


