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Aukin yfirsýn – öflugri miðlun



Tregða í opinberri upplýsingagjöf
Afgreiðsluhraða og gagnsæi í skipulags- og byggingarmálum er ábótavant

Flókin og hæg 
stjórnsýsla

stafar m.a. af 
ógagnsæjum ferlum

Fundargerðir geyma 
ógrynni upplýsinga 

en þær eru þurrar og 
torlesnar

Enginn miðlægur 
gagnagrunnur

og kerfin eru nánast 
jafnmörg og opinberu 
aðilarnir

Mannvirkjagerð á Íslandi 1

7% af VLF

12.400 störf

536 milljarða velta

1 https://www.hms.is/media/7119/glaerur-sigurdar-hannessonar.pdf

• 4 ráðuneyti
• Margar sjálfstæðar stofnanir
• 69 sveitarfélög
• Úrskurðarnefnd

Og oftar en ekki 
ómögulegt að leita í 
þeim

Mál flakka á milli 
embætta og ferill 
þeirra er illrekjanlegur

Flestir starfa í sínu 
horni

https://www.hms.is/media/7119/glaerur-sigurdar-hannessonar.pdf


búa við öflugri upplýsingagjöf og stafrænar lausnir

• Sjálfvirkir ferlar - greiðslumat, 
innheimtukerfi

• Betri ákvarðanir - lánshæfismat, 
ársreikningar, viðskiptasaga, eignarhald 
og tengsl,

• Gagnastraumar - eignaleitir, 
gagnatorg, fyrirtækjaskrá

• Fjölmiðlavakt - hagsmunagæsla, 
rauntímatilkynningar og aðgangur að 
efni

Aðrar greinar 



Planitor býður upp á lausnir sem leysa ólíkar áskoranir á sviði byggingar- og skipulagsmála

• Skilvirkari ferlar 
- Samanburður á afgreiðsluhraða sveitarfélaga
- Samræmdar og samtengdar fundargerðir 

• Aukin yfirsýn 
-„Pipeline visibility“ 
- Fullur rekjanleiki

• Rauntímaupplýsingar
- Upplýsingar um fortíð, nútíð og framtíð
- Uppbyggingaráform uppfærð vikulega

• Stafræn miðlun upplýsinga
- Sjálfvirk upplýsingagjöf
- Lögbundnar tilkynningar á miðlægum grunni

69 sveitarfélög = flókin stjórnsýsla 

68 sveitarfélög:
birta fundargerðir á netinu

21 sveitarfélög:
bjóða upp á leitarvél fyrir fundargerðir

6 sveitarfélög: 
bjóða upp á vöktun á málsnúmerum

Fyrirhugaðar sameiningar sveitarfélaga auka kröfur um gagnsæi og skilvirka 
upplýsingamiðlun til muna



Guðmundur Kristján Jónsson

Jökull Sólberg

Skipulagsfræðingur og húsasmiður með 
víðtæka reynslu af skipulagsráðgjöf, 
fasteignaþróun og byggingaframkvæmdum. 

Sérfræðingur með mikla reynslu af stafrænni 
þróun, ráðgjöf á sviði stafrænna lausna og 
uppbyggingu sprotafyrirtækja. 

Leit — Skipulags- og mannvirkjatengdar fundargerðir á Íslandi 
flokkaðar eftir hagsmunaaðilum, málsnúmerum, staðsetningu, 
stjórnsýslustigi, kennitölum o.fl. Í fyrsta skipti verður hægt að 
nálgast allar þessar upplýsingar á einum og sama staðnum í 
gegnum notendavænt viðmót.  

Vaktari — Fáðu tilkynningar í tölvupósti þegar mál, 
skipulagsáætlanir, málsnúmer, kennitölur, stikkorð, ofl. birtast 
í fundargerðum — um leið og þær verða opinberar. 

Skipulag í kynningu — Ný nálgun við kynningu og samráð 
vegna skipulagsbreytinga og byggingarframkvæmda. 

Upplýsingagátt fyrir skipulagsmál og mannvirkjagerð á Íslandi













Dæmi um þjónustu Planitor

Phase 1

Fasteignafélag

Olíufélag

Vaktar keppinauta. Fær tilkynningu í 
hvert sinn sem þeim bregður fyrir í 
fundargerðum - hvar sem er á landinu. 

Vaktar lykilorð. Fær tilkynningu í hvert 
sinn sem “eldsneyti”, “hleðslustöð”, 
“verkstæði”, “smurþjónusta” koma fyrir 
í fundargerðum. Fær upplýsingar um 
aðila tengda bókunum sendar sjálfkrafa. 

Phase 2

Hótelkeðja

Lögmannsstofa

Nýtir leitarvél til að rekja mál og finna 
málafordæmi. Notar greiningartól til að 
afla upplýsinga um málsmeðferð, 
afgreiðsluhraða og aðila máls.

Notar greiningartól til að fylgjast með
og afla upplýsinga um öll hótelverkefni 
sem eru í farvatninu eftir landshlutum, 
stærð og flokki. 

Phase 3

Banki

Notar greiningartól til að meta 
áreiðanleika fjármögnunarbeiðni eftir 
umsvifum, afgreiðsluhraða og reynslu 
hlutaðeigandi fyrirtækja í viðkomandi 
sveitarfélagi. 

Nýtir vaktara til að fylgjast sjálfvirkt með 
framvindu verkefna. Fær tilkynningu í 
rauntíma þegar mál eru tekin fyrir með 
upplýsingum um afgreiðslu. 

Nýtir samanburðarskýrslur til að meta 
hvort rétt sveitarfélag/staðsetning hafi 
orðið fyrir valinu og réttir aðilar séu að 
vinna að tilteknu verkefni. 



Stafrænar lausnir = betra og skilvirkara samráð við almenning

• Ný nálgun í kynningarferlum
- QR kóðar í prentmiðlum 
- Kröftug miðlun á samfélagsmiðlum
- Allar auglýsingar á miðlægum grunni 
- Hnitmiðaðri miðlun á skipulagsgögnum

• Móttaka athugasemda 
- Rafræn auðkenning 
- Aðstoð við gerð athugasemda
- Staðlað form
- Fyrirfram skilgreindar athugasemdir

• Úrvinnsla athugasemda
- Skilvirkt viðmót/bakendi fyrir verkefnastjóra
- Öllum athugasemdum svarað
- Aukinn afgreiðsluhraði

• Opið ferli
- Samráðsgátt stjórnvalda fyrirmynd
- Aukið samráð - Meiri sátt

Skipulag í kynningu 

“Það eru mikil tækifæri í að færa auglýsingar á 
skipulagi í kynningu í stafrænt form á 

miðlægum grunni. Þannig má ná hratt og 
örugglega ná til almennings og fyrirtækja og 
jafnframt nýta sér samfélagsmiðla og aðrar 

stafrænar leiðir til að tryggja að réttar 
upplýsingar rati til hagsmunaaðila þegar 

breytingar á hinu byggða umhverfi eiga sér 
stað.”





Vefir 
sveitarfélaga

Skipulagssjá

HMS

Dæmi um Planitor lausn
- Samstarf við HMS

1. Skröpun og málgreining fundargerða 
2. Samkeyrsla við skipulagssjá fyrir heimildir í samþykktu deiliskipulagi
3. Niðurstöður birtar á kortagrunni og í töfluformi



Hugbúnaðargerð sem snýr að gagnaöflun- og miðlun í mannvirkjagerð er óplægður akur

• Fundargerðir
- Hver
- Hvar 
- Hvað
- Hvenær

• Rafræn skipulagsgátt (í undirbúningi)
- Hámarksframboð
- Framboðsstýring
- Tegund húsnæðis

Rafræn byggingargátt 
- Framvinda 
- Framboð
- Tímalínur

• Þjóðskrá
- Eftirspurn
- Fjármögnunarupplýsingar
- Eignarhald

Markmið Planitor er stórt!

“Planitor mun safna og tengja saman
gögn í gegnum alla virðiskeðju 

mannvirkjagerðar. Allt frá fyrirspurnum til 
samþykkts skipulags, útgáfu leyfa, 
lögbundinna úttekta og þinglýstra 

kaupsamninga.”

Markmið í gagnasöfnun:

1. Samþykktar heimildir í skipulagi

2. Samþykkt byggingarleyfi

3. Útgefin byggingarleyfi

4. Útgefin fokheldisvottorð

5. Lokaúttektir

6. Þinglýstir kaupsamningar



gudmundur@planitor.io

jokull@planitor.io


	Slide Number 1
	Tregða í opinberri upplýsingagjöf
	Aðrar greinar 
	69 sveitarfélög = flókin stjórnsýsla 
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Skipulag í kynningu 
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Markmið Planitor er stórt!
	Slide Number 16

