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Landupplýsingar 

• Landupplýsingar  verða sífellt 
mikilvægari við 
ákvarðanatöku hjá 
opinberum aðilum 
 

• Landupplýsingar eru 
mikilvægur þáttur 
upplýsingasamfélagsins 
 

 

• Aðgengilegar landupplýsingar 
eru meðal annars 
grundvöllur betri samskipta 
stjórnvalda og borgaranna 



Innleiðing INSPIRE á Íslandi 

• INSPIRE tilskipunin hefur verið 
tekin upp hér á landi á grundvelli 
samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið 

• Tilskipuninni er ætlað að stuðla að 
markvissari vinnubrögðum hjá 
opinberum aðilum, ekki síst til að 
koma í veg fyrir tvíverknað og til að 
auka notkun landfræðilegra gagna  



Gildissvið og kröfur INSPIRE 

• Nær til stofnana og sveitarfélaga 

• Fjallar um landupplýsingar á stafrænu formi 
sem opinberir aðilar ráða eða hafa umsjón 
með 

• Snýst um gögn sem nú þegar eru til, ekki kvöð 
um að afla nýrra 

• Opinber gögn sem síðar verða til, falla undir 
tilskipunina 

• Krafa um stöðlun gagna 

• Krafa um birtingu í opinberri vefþjónustu og 
hafa möguleika á niðurhali 



Lykilatriði 

1. Gögnum safnað einu sinni  

2. Gögn vistuð  og uppfærð þar 
sem hagkvæmast er 

2. Hægt að tengja saman ólík 
gagnasöfn frá ólíkum aðilum  

3. Mögulegt að deila gögnum með 
mörgum notendum 

4. Mögulegt að samnýta 
upplýsingar  á ólíkum 
stjórnsýslustigum 



Lög um grunngerð fyrir stafrænar 
landupplýsingar á Íslandi 

• Lög um grunngerð stafrænna landupplýsinga tóku gildi í maí 
2011. http://www.althingi.is/altext/139/s/1351.html.  

 

• Nýju lögunum er m.a.  ætlað að styðja við innleiðingu 
INSPIRE á Íslandi. 

 

• Markmið laganna er að byggja upp og viðhalda grunngerð 
fyrir stafrænar landupplýsingar á vegum stjórnvalda og 
tryggja aðgengi stjórnvalda og almennings að 
landupplýsingum um Ísland 

 

• Hvað er grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar?  

– „Tækni, stefnur, staðlar og mannauður sem þarf til að 
afla stafrænna landupplýsinga, vinna úr þeim, varðveita, 
miðla og auðvelda notkun þeirra.“ 

http://www.althingi.is/altext/139/s/1351.html
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Hvaða stafrænu gögn heyra undir INSPIRE ? 

Viðauki l 
1) Hnitakerfi  
2) Reitakerfi 
3) Örnefni 
4) Stjórnsýslueiningar 
5) Heimilisföng  
6) Lóðir 
7) Flutninganet 
8) Vatnafar  
9) Vernduð svæði, 

Viðauki ll 
1) Hæð 
2) Yfirborð 
3) Uppréttar myndir 
4) Jarðfræði 

Viðauki lll 
1) Tölfræðilegar einingar  
2) Byggingar  
3) Jarðvegur  
4) Landnotkun  
5) Heilsu manna og öryggi 
6) Veitu- og stjórnvaldsþjónustu  
7) Aðstaða til umhverfiseftirlits  
8) Framleiðslu- og iðnaðaraðstöðu 
9) Aðstöðu fyrir landbúnað og fiskeldi  
10) Lýðfræði 
11) Svæðisstjórnun og skýrslueiningar  
12) Náttúruleg áhættusvæði  
13) Skilyrði í lofthjúp 
14) Veðurfræðilegar landfræðifitjur  
15) Haffræðilegar landfræðifitjur  
16) Innhafssvæði,  
17) Líflandfræðileg svæði  
18) Búsvæði og lífvist  
19) Útbreiðsla tegunda  
20) Orkuauðlindir 
21) Jarðefnaauðlindir 

2019 2011 2008 

Ísland fær 3ja ára 
seinknun á 
innleiðingu INSPIRE 



Hvað þurfa sveitarfélög að gera ? 

• Setja verkefnið á dagskrá  

• Skráning lýsigagna er fyrsta 
skrefið 

• Gagnaskipulag  þarf að vera til 

•  Ákveða hvernig gögn eru vistuð  

• Stöðlun vinnubragða  

• Gera gögn aðgengileg, fyrst 
innanhús og því næst fyrir 
samfélagið 

• Tenging við landupplýsingagátt  

 

 

 



Hlutverk og verkefni 

• Verkefnið fellur undir 
umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið 

• Landmælingar Íslands fara 
með framkvæmd laganna :  

– Aðgerðaáætlun  

– Landupplýsingagátt 

– Innlent og erlent samstarf 

– Ráðgjöf 



Samræmingarnefnd skv. lögum um 
grunngerð landupplýsinga 

• Starfar til 1. janúar 2014 skv. lögunum 

• Umhverfis- og auðlindaráðuneytið stýrir 

• Skipuð fulltrúum ráðuneyta, LMÍ og 
samtaka þ.m.t. fulltrúi Samtaka íslenskra 
sveitarfélaga 

• Hlutverk að vinna að fyrstu 
aðgerðaáætlun og aðstoða stjórnvöld við 
stefnumótun 

• Drög að aðgerðaáætlun verða kynnt 
vorið 2013 



Staðan könnuð 
• Könnun gerð meðal um 30 ríkisstofnana 2008  
http://www.lmi.is/wp-content/uploads/2012/06/Greinargerð-og-tillögur-um-innleiðingu-                         
INSPIRE-á-Íslandi.pdf 

• Könnun gerð meðal allra sveitarfélaga 2009 
http://www.lmi.is/wp-content/uploads/2012/06/Landupplýsingar-sveitarfélaga.pdf 

• Könnun gerð meðal um 50 ríkisstofnana 2012 
http://www.lmi.is/wp-content/uploads/2013/03/Grunngerdarkonnun-2012.pdf 
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Gögn sem vantar skv. könnun meðal sveitarfélaga 
2009 og ríkisstofnana frá 2012 

Hvaða landupplýsingar 
vantar sveitarfélögum 
helst 

Hve oft 
nefnt 

Loftmyndir 9 

Lagnir og veitur 8 

Lóða og jarðamörk 6 

Eldri skipulagsgögn 3 

Hvaða landupplýsingar 
vantar ríkisstofnunum helst 
 

Hve oft 
nefnt 

Lóðir og landamerki 8 

Gróðurfar 4 

Jarðfræði og yfirborð 4 

Mannvirki 4 

Landhæð 3 

Landnotkun 3 

Loftmyndir 3 

Staðföng, reitir, póstnúmer 3 

Standlína, stórstraumsfjörumörk 3 

Vegir og götur 3 

Örnefni 3 

Skipulag 2 



 
Vefsvæði á heimasíðu Landmælinga Íslands  

www.lmi.is 
 
 



Íslenska landupplýsingagáttin 



Að lokum 
• Koma þarf á innra skipulagi fyrir 

landfræðilegar upplýsingar sem 
almenningur hefur aðgang að.  

• Þörf er á mikilli samvinnu, mikilli 
þolinmæði, jákvæðu hugarfari og 
langtímahugsun 

• Til að ná árangri þurfa allir sem 
málið varðar að leggja eitthvað til 
en þeir fá mikið til baka (give a little, get a 
lot) 

Umhverfismál 

Skipulags-
mál 

 

Neyðarþjónusta 

Fasteignaskráning 

Upplýsingasamfélagið 

Ferðaþjónusta 
Landbúnaður 

 Leiðsögn  
á landi 

Fjármálageirinn 



Ýmsar vefslóðir um grunngerð 

• www.lmi.is (heimasíða Landmælinga Íslands) 

• http://www.lmi.is/grunngerd-fyrir-stafraenar-landupplysingar/ (vefsvæði um 
grunngerð) 

• http://gatt.lmi.is/geoportal/catalog/main/home.page (landupplýsingagátt) 

• http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ (heimasíða INSPIRE) 

• http://www.althingi.is/altext/139/s/1351.html (lög um grunngerð stafrænna 
landupplýsinga 

• http://www.lmi.is/wp-content/uploads/2012/04/Skra_0045424.pdf (Þýðing á INSPIRE 
tilskipuninni) 
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