
Midtvejsevaluering af Inspire-direktivet 

Indledning 

Formålet med den offentlige høring er at indhente synspunkter fra den brede offentlighed 
og alle interesserede parter med henblik på at: 

vurdere, om de igangværende foranstaltninger til oprettelse af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med direktiv 
2007/2/EF (Inspire) fortsat er på rette kurs mod opfyldelsen af de tilsigtede mål. 

Resultaterne af den offentlige høring skal bidrage til den midtvejsevaluering af Inspire-
direktivet, som ifølge direktivet skal gennemføres syv år efter dets ikrafttræden. Resultatet 
af midtvejsevalueringen vil blive meddelt Europa-Parlamentet og Rådet i 2014 og kan føre til 
afhjælpende foranstaltninger for at tilpasse nuværende tilgange, så de – i lyset af 
forandringen af miljøet - stemmer bedre overens med opfyldelsen af Inspire-direktivets 
oprindelige mål. 

Til høringen benyttes der et spørgeskema til indsamling af oplysninger fra så mange kilder 
som muligt, herunder regeringer, leverandører og brugere af offentlige data, kommercielle 
og ikke-kommercielle brugere og andre interesserede parter, vedrørende deres syn på 
Inspire-direktivet. 

Baggrund, anvendelsesområde og status for Inspire-direktivet 

Udarbejdelsen af Inspire-direktivet blev påbegyndt i 2001 for at støtte den videnbaserede 
tilgang til politisk beslutningstagning, der anbefales i det sjette miljøhandlingsprogram for 
2002-2012. Hovedhjørnestenene i den videnbaserede gennemførelse af de forskellige 
politikker er information af høj kvalitet og deltagelse fra en velinformeret offentlighed. 

En stor del af den information, der benyttes af og udveksles mellem offentlige myndigheder 
og offentligheden (herunder den private og akademiske sektor), vedrører en bestemt 
placering, dvs. et sted eller område på Jorden. Kvaliteten af denne information afhænger af, 
om de geodata, som indsamles og knyttes (georefereres) til en placering, er tilgængelige. De 
fleste miljødata, såsom emissionsmålinger, observationer af biodiversitet eller data om 
miljøkvalitet, består af geodata.  

For at kunne levere politisk relevante oplysninger skal denne slags miljødata ofte 
kombineres med andre typer af geografiske data, såsom arealanvendelse og arealdække, 
administrative grænser, højdeforhold, hydrologi og data om transportnet, bygninger, 
produktionsfaciliteter, offentlige forsyningsværker, forvaltning af arealer og 
indberetningsområder på f.eks. beskyttede steder. I forhold til miljøpolitikken er geofysiske 
data om meteorologi, geologi, jordbund osv. også relevante, såvel som socioøkonomiske 
data, såsom data om befolkningstæthed, matrikeldata og affaldsstatistikker. 



De programmer og foranstaltninger, der er fastsat i tematiske miljølovgivninger og 
politikker, som har indvirkning på miljøet (såsom landbrug, transport, fysisk planlægning og 
udvikling), indebærer generelt en begrænsning af de risici, der opstår som følge af den 
samfundsmæssige belastning af miljøet, eller risici forbundet med naturlige eller 
menneskeskabte farer, der kan føre til katastrofer (med klimaforandringer som en særlig 
drivkraft). 

For eksempel er det for at vurdere de sundhedsmæssige virkninger af luftforurening 
nødvendigt at undersøge data om luftkvalitet og meteorologiske forhold kombineret med 
transportdata, placeringen af industri-, by- og landbrugsmæssige emissionskilder, 
befolkningsdata og epidemiologiske data. Det gør det muligt at udpege forureningskilder og 
fastsætte målene for nedbringelse af emissioner i de politikker, der har indvirkning på 
luftkvaliteten. 

For eksempel indhentes oplysninger om risici i forbindelse med oversvømmelse ved at 
kombinere data om arealanvendelse, højdeforhold og jordbund med meteorologiske og 
hydrologiske observationer i et flodafvandingsområde såvel som befolkningsdata for at få 
overblik over, hvem og hvad der er mest truet og planlægge herefter. 

Under forberedelsen af Inspire-direktivet har man gennem omfattende undersøgelser og 
offentlige høringer imidlertid konstateret en række alvorlige hindringer for udbredt 
anvendelse af de geodata, der er nødvendige for miljøpolitikker og politikker, der har 
indvirkning på miljøet. 

97 % af deltagerne i den offentlige høring var for eksempel enige om, at der på alle 
niveauer, fra lokalt plan til europæisk plan, er følgende hindringer: 

1. Geodata er ofte manglende eller mangelfulde. 
2. Beskrivelsen (dokumentation) af de tilgængelige geodata er ofte ufuldstændig. 
3. Geodatasæt kan ofte ikke kombineres med andre geodatasæt. 
4. De systemer, der anvendes til at søge efter, få adgang til og udnytte geodata, 
fungerer ofte kun isoleret og/eller er ikke kompatible med hinanden. 
5. Kulturelle, institutionelle, finansielle og retlige barrierer hindrer eller forsinker 
udvekslingen og genanvendelsen af eksisterende geodata. 

Denne situation har mærkbare konsekvenser for gennemførelsen af politikker, hvilket er 
illustreret ved en undersøgelse af de vanskeligheder, som miljøkonsekvensvurderinger 
støder på. Denne undersøgelse viser, at de fem hyppigst forekommende problemer er 
forbundet med følgende: 

1. Problemer med at få adgang til eksisterende data (70 %). 
2. Vanskeligheder med at få overblik over, hvilke data der er tilgængelige (56 %). 
3. De nødvendige data er ikke til rådighed (51 %). 
4. Datasæt fra forskellige leverandører er ikke kompatible (47 %). 
5. Eksisterende data er af utilstrækkelig kvalitet (47 %). 



Over halvdelen af deltagerne i 2003 svarede, at konsekvenserne for deres arbejde som følge 
af disse vanskeligheder omfattede: 

1. en lavere grad af nøjagtighed i beskrivelsen af virkningerne 
2. en højere usikkerhed om omfanget af de konstaterede virkninger 
3. højere udgifter til miljø- og strategiske konsekvensvurderinger. 

 
Inspire-direktivet, der trådte i kraft den 15. maj 2007, har til formål at takle disse problemer 
ved at etablere en infrastruktur, hvor de geodata og -tjenester, der er nødvendige for 
miljøpolitikker og politikker, som har indvirkning på miljøet (organiseret i 34 temaer i 
bilag I, II og III til direktivet): 
 

1. deles mellem de offentlige myndigheder på alle niveauer, inden for og på tværs 
af grænserne, i forbindelse med offentlige opgaver, der har indvirkning på 
miljøet, uden restriktioner på anvendelsestidspunktet 

2. dokumenteres med harmoniserede metadata 
3. gøres søgbare, synlige og tilgængelige via internetbaserede tjenester for både 

borgere og offentlige myndigheder 
4. organiseres på baggrund af fælles geodata- og tjenestespecifikationer i de 

offentlige myndigheders ikt-systemer. 

Det bør bemærkes, at Inspire-direktivet ikke behandler problemet med manglende eller 
ufuldstændige geodata, da det ikke stiller krav om indsamling af nye data. 

Tidsplanen for gennemførelsen af foranstaltningerne i Inspire-direktivet og dets 
gennemførelsesbestemmelser (Kommissionens forordninger og afgørelser) strækker sig 
frem til 2020. 

Efter december 2013 forventes medlemsstaterne dog at have: 

1. gennemført Inspire-direktivet i national ret og oprettet passende strukturer og 
mekanismer til samordning af bidragene fra alle, der har en interesse i deres 
infrastrukturer for geografisk information, på tværs af alle forvaltningsniveauer 

2. oprettet foranstaltninger til deling (adgang til, udveksling og brug) af geodata og 
-tjenester mellem offentlige myndigheder inden for den enkelte medlemsstat. 
Sådanne ordninger bør også være åbne for offentlige myndigheder i andre 
medlemsstater, EU-institutioner og -organer på harmoniserede vilkår samt for 
organer, der er oprettet ved internationale aftaler, som EU og medlemsstaterne 
deltager i, med henblik på opgaver, der kan få indvirkning på miljøet 

3. dokumenteret alle datasæt, der falder ind under de 34 temaer i Inspire-
direktivet, med harmoniserede metadata 

4. leveret søgetjenester, visningstjenester, downloadtjenester og 
transformationstjenester 

5. leveret nyligt indsamlede eller omstrukturerede data under bilag I i henhold til de 
harmoniserede Inspire-specifikationer (andre datasæt i bilag I skal harmoniseres 
senest i 2017). 
 



Gennemførelsesbestemmelserne (dataspecifikationer) for datatemaerne i bilag I, II og III 
blev vedtaget i sommeren 2013 og vil blive gennemført i løbet af de næste syv år. Vi er 
derfor halvvejs igennem gennemførelsen af Inspire. Det er meningen, at mange 
komponenter og tjenester allerede skal være på plads, men størstedelen af arbejdet med at 
organisere dataene i medlemsstaternes ikt-systemer (med henblik på at forbedre den 
automatiske adgang og interoperabiliteten for data og tjenester generelt) mangler stadig at 
blive iværksat.  


