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Grunngerð landupplýsinga



Íslensk lög og INSPIRE tilskipun Evrópu

Í maí 2011 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 44/2011 um 

grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar.

Markmið laganna er:  að byggja upp og viðhalda aðgengi að 

stafrænum landupplýsingum á vegum stjórnvalda en lögin 

tengjast INSPIRE-tilskipun Evrópusambandsins.

Samkvæmt lögunum: „Tækni, stefnur, staðlar og mannauður 

sem þarf til að afla stafrænna landupplýsinga, vinna úr þeim, 

varðveita, miðla og auðvelda notkun þeirra.“

Grunngerð landupplýsinga

Meginreglur: 
• Gögnum skal einungis safnað einu sinni
• Gögnum skal vera haldið við þar sem hægt er 

að gera það á sem hagkvæmastan hátt;
• Einfalt yfirlit verði til yfir hvaða gögn 

og þjónusta er í boði (lýsigögn);
• Gögn ætti að nota frá upprunastað sínum;
• Tryggt sé að hægt sé að nota gögn frá 

mörgum í mismunandi samhengi 



Hvað þýðir aðgengi að gögnum?







https://kort.lmi.is/

https://kort.lmi.is/




Friðlýst svæði - Umhverfisstofnun Raforkuver - Orkustofnun

Rammaáætlun 3 - UmhverfisráðuneytiðVatnsverndarsvæði - Orkustofnun Örnefni – Landmælingar Íslands

Landgræðslusvæði - Landgræðslan





Árið 2016 voru í fyrsta sinn fleiri tölvur sem 
leituðu upplýsinga á vefnum en menn. 

Árið 2020 verður leit manna á vefnum að 
upplýsingum aðeins brot af þeirri leit sem 
gerð verður á vefnum. 



Lýsigögn á gatt.lmi.is – notast er við Open Source hugbúnaðinn GeoNetwork









Grunngerðarkönnun 2018

• Landmælingar Íslands gera nú í þriðja skipti könnun á stöðu landupplýsinga hjá stofnunum ríkisins. 
Könnunin er mikilvægur liður í að fá yfirsýn um stöðu landupplýsinga hjá ríkinu og um leið hjálpar 
hún til við innleiðingu laga um grunngerð fyrir stafrænar upplýsingar, nr. 44/2011. 

• Könnunin er í tveimur liðum, annars vegar er um að ræða Google töflureiknisskjal sérsniðið fyrir 
hverja stofnun, þar sem þær stofnanir sem hafa áður tekið þátt í könnunni eru beðnar að yfirfara 
fyrri skráningu og þær sem eru að taka þátt í fyrsta sinn eru beðnar um að skrá sín gagnasett. 
Vísun á töflureiknisskjal fyrir þína stofnun er hér: 

• Google töflureikniskjal

• Seinni hluti könnunarinnar snýr að því að svara spurningum um landupplýsingamál þinnar 
stofnunar og nýtingu gagna frá opinberum stofnunum þ.á.m. frá Landmælingum Íslands. Hér er 
könnunin:

• Landupplýsingakönnun 2018

• Óskað er eftir því að stofnanir svari könnuninni og fari yfir töflureiknisskjalið fyrir 20. mars 
næstkomandi. Alta sér um könnunina fyrir hönd Landmælinga Íslands svo að ef einhverjar 
spurningar vakna, þá vinsamlegast hafið samband við Ástu (asta@alta.is eða 696-3239). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16LJvWHiyDzBJxhGPnNGI9ZgodRJTZFhJ2lmq7ry9qpM/edit?usp=sharing
https://www.surveymonkey.com/r/DJL29Z2
mailto:asta@alta.is


Ætti Ísland ekki að geta verið fremst 
Evrópuþjóða í grunngerð landupplýsinga?



Árið hjá grunngerðarhópi LMÍ

• Grunngerðarkönnun – Skýrsla - maí

• Monitoring skýrsla til EU – 15 maí

• Vorfundur Grunngerðar stafrænna landupplýsinga – líklega 23 eða 24 
maí

• Samstarf með nefnd um landsarkitektúr opinberra upplýsingakerfa

• Fá ÖLL lýsigögn skráð inn í landupplýsingagáttina

• Fá aðgengi að ÖLLUM opinberum landupplýsingum

• Endurbætur á INSPIRE vefþjónustum, lýsigagnagátt og 
landupplýsingagáttinni



2015

2017

Framtíðar tækniáhrif



“You may never know what 
results come of your action, 

but if you do nothing there will 
be no result”


