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Staðan á Íslandi

Engin opinber stefnumörkun um 
landupplýsingar á Íslandi

Skortur á grunngögnum

Hver stofnun og sveitarfélag sinnir 
verkefnum án mikils samráðs

Innkaup landupplýsinga eru að mestu án 
samræmingar og stöðlunar gæða

Landfræðileg gögn eru mjög dreifð hjá 
opinberum aðilum

Erfitt að fá upplýsingar um gögn og hvernig 
á að nálgast þau



Gildissvið

Lög þessi taka til stafrænna landupplýsinga sem eru í eigu eða á vegum 

stjórnvalda og varða íslenskt land, landhelgi og efnahagslögsögu, sbr. 1. 

og 3. gr. laga um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979. Í 

reglugerð sem ráðherra setur skal kveðið nánar á um þá þætti stafrænna 

landupplýsinga sem lögin taka til.

Nær til opinberra aðila, stofnana og sveitarfélaga

Fjallar um landupplýsingar á stafrænu formi í eigu eða á vegum opinberra 

aðila

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

Opinber gögn sem síðar verða til, falla undir tilskipunina



Hlutverk Landmælinga Íslands

Landmælingar Íslands hafa umsjón með framkvæmd laga þessara.

Landmælingar Íslands sjá um rekstur, virkni, viðhald og tæknilega þróun 

landupplýsingagáttar, sbr. 5. gr. Landmælingar Íslands skulu einnig vera 

stjórnvöldum til ráðgjafar til að skyldum samkvæmt lögum þessum sé 

fullnægt.



INSPIRE viðaukar

Viðauki l
1) Hnitakerfi 

2) Reitakerfi

3) Örnefni

4) Stjórnsýslueiningar

5) Heimilisföng 

6) Lönd og lóðir

7) Samgöngur

8) Vatnafar 

9) Vernduð svæði

Viðauki ll
1) Hæð

2) Yfirborð

3) Uppréttar 

fjarkönnunarmyndir

4) Jarðfræði

Viðauki lll
1) Tölfræðilegar einingar 

2) Byggingar 

3) Jarðvegur 

4) Landnotkun 

5) Heilsa manna og öryggi

6) Veitur og stjórnvaldsþjónustur 

7) Aðstaða til umhverfiseftirlits 

8) Framleiðslu- og iðnaðaraðstöða

9) Aðstaða fyrir landbúnað og fiskeldi 

10) Dreifing fólksfjölda - lýðfræði

11) Svæðisstjórnun og skýrslueiningar 

12) Náttúruleg áhættusvæði 

13) Skilyrði í lofthjúp

14) Veðurfræðilegar mælingar

15) Haffræðilegar mælingar 

16) Innhafssvæði

17) Líflandfræðileg svæði 

18) Búsvæði og lífvist 

19) Útbreiðsla tegunda 

20) Orkuauðlindir

21) Jarðefnaauðlindir
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Fyrstu skref

Að vita hvað er til

– Hver á gögnin, hvar eru gögnin, hvað er til

– Gagnaskipulag hverrar stofnunar þarf að vera til, skýrt og 

aðgengilegt

– Ákveða þarf hvernig gögnin eru vistuð sem gagnasett eða þemu

– Hver stofnun þarf að gera gögn sín aðgengileg, fyrst innanhús og því 

næst fyrir samfélagið

– Setja þarf gögnin á aðgengilegt format og þau þarf að skrá 

samkvæmt staðli, ÍST 120 er einn slíkur. 

– Implementation rules frá INSPIRE





4. gr. Lýsigögn

Stjórnvöld skulu leggja fram lýsigögn fyrir þær landupplýsingar og vefþjónustu sem þau 
eiga, reka eða varðveita. Uppfæra skal lýsigögnin ef breytingar verða á gögnunum eða ný 
gögn bætast við.

Næstu skref hjá stofnunum.
– Skrá lýsigögn á öll gögn sem framleidd verða.

• Lýsigögn á gögnin samkvæmt IST 120

• Lýsigögn fyrir gagnasöfnin t.d. í  ArcMap fyrir ESRI notendur, lýsigagnaeditor INSPIRE  
eða öðrum stöðluðum skráningarformum

• Einnig uppfæra Landlýsingu

– Skrá lýsigögn fyrir gögn sem stofnanirnar eiga nú þegar

Næstu skref Landmælinga Íslands
– Aðgengi lýsigagna inn í landuplýsingagátt , áætluð fyrsta útgáfa júní 2011

– Að gera öll gögn sín aðgengileg í landupplýsingagáttinnni og leitarbær á 
árinu 2011



Skráning lýsigagna

Skráning í “Arkinu”

ISO Metadata Editor frá ESRI





Notandi getur skráð lýsigögn 
(metadata) skv. kröfum sem 
INSPIRE gerir 

(skv. Commission regulation (EC) No 
1205/2008  - INSPIRE Metadata 
Implementing Rules)    

• Lýsigögnin sem eru skráð 
hér uppfylla einnig ISO 
19115 and 19119

• Hægt að skrá lýsigögnin í 
þennan editor, “fullgilda” 
og geyma sem xml file á 
local tölvu



1. Identification

1.1 Resource title

1.2 Resource abstract

1.3 Resource type (series / dataset / services)

1.4 Resource locator

1.5 Unique resource identifier

1.7 Resource language

2. Classification of spatial data and services

2.1 Topic category

3. Keyword

3. Keyword

4. Geographic location

4.1 Geographic bounding

5. Temporal reference

5 Temporal reference

6. Quality on validity

6.1 Lineage

6.2 Spatial resolution

7. Conformity

7. Conformity

8. Constraint related to acces and use

8.1 Conditions for access and use

8.2 Limitations on public access

9. Organisation responsible…

9 Responsible organisation

10. Metadata point of contact

10.1 Metadata point of contact

10.2 Metadata date

10.3 Metadata language

Aðeins öðruvísi fyrir:

Spatial data service

Kröfurnar eins fyrir:

- Spatial dataset (staðtengd gagnasett)

- Spatial dataset series

Þetta eru skráningaratriðin. Til vinstri er 

upptalning úr Inspire reglugerðinni.            

- Rennur beint inn í Geoportal



Byrja að skrá

Taka ákvörðun um að byrja skráningu

Skilgreina hvað þarf að skrá: Eigindi, 
gagnasett

Samkvæmt 19115 – Metadata:
– dataset = identifiable collection of data

– dataset series = collection of datasets 
sharing the same product specification

Finna ábyrgðaraðila, fela einhverjum 
verkefnið.

Byrja á því einfalda og vinna sig inn í 
bunkann

Nýleg gögn viðauka I og II og gögn sem 
verða til eiga að vera með lýsigögn og 
aðgengileg á þessu ári (plús frestun). Skráning í Inspire GeoPortal:

gagnasett – seríur - þjónustu

Skráning í Metadata Wizard í Arkið



Landupplýsingagátt

Landmælingar Íslands skulu starfrækja landupplýsingagátt til að veita aðgengi að 
landupplýsingum og upplýsingum um þær. Eftirtalin vefþjónusta skal vera aðgengileg 
öllum í gegnum landupplýsingagáttina:

1. Lýsigagnaþjónusta sem gerir kleift að leita að landupplýsingum og þjónustu 
vegna þeirra á grundvelli upplýsinga sem felast í lýsigögnum. 

2. Skoðunarþjónusta sem að lágmarki gerir mögulegt að skoða gögn, skýringar 
þeirra og lýsigögn, fara um, þysja inn/út, hliðra eða skara landupplýsingar. 

3. Niðurhalsþjónusta sem gerir mögulegt að hala niður afritum landupplýsinga 
eða fá beinan aðgang að þeim, hvort sem er að öllu leyti eða að hluta. 

4. Vörpunarþjónusta sem gerir mögulegt að varpa landupplýsingum til að 
samhæfni náist, svo sem milli hnitakerfa. 

5. Þjónusta sem gerir mögulegt að virkja ólíka vefþjónustu landupplýsinga. 

Aðgangur að þjónustu skv. 1. – 5. tölul. 1. mgr. skal opinn öllum með þeim 
takmörkunum á upplýsingarétti sem greinir í 6. gr. laga um upplýsingarétt um 
umhverfismál.



Landupplýsingagátt

Næstu skref

– Áætlað er að Landmælingar Íslands verði komin með fyrstu 

útgáfu af landupplýsingagátt júní 2011

– Verið er að skoða ESRI Geoportal

• Hagstætt

• Auðvelt í notkun

– Verið er að skoða fleiri hugbúnaðarlausnir

– Fylgst er náið með þeirri þróun sem Norðurlandaþjóðirnar er að 

vinna og nýta það sem hægt er frá þeim. Erum í góðum 

tengslum við þær.



Frumvarp til laga um grunngerð landupplýsinga

Skyldur stjórnvalda.

Stjórnvöld sem hafa landupplýsingar í umsjá sinni skulu sjá til þess að gögn og 
vefþjónusta vegna þeirra séu gerð aðgengileg í gegnum þá landupplýsingagátt 
sem kveðið er á um í 5. gr.

Séu landupplýsingar og vefþjónusta í samræmi við ákvæði laga þessara og 
reglugerða settra á grundvelli þeirra skulu stjórnvöld hafa tæknilega getu til að 
miðla gögnum og tengja þau landupplýsingagátt, sbr. 5. gr.

– Hér munu Landmælingar Íslands hafa það hlutverk að aðstoða 
stofnanir 

Stjórnvöldum er ekki skylt á grundvelli laga þessara að afla nýrra gagna.



Samræmingarnefnd

Umhverfisráðherra skipar samræmingarnefnd vegna grunngerðar 
landupplýsinga til fimm ára í senn. Nefndin skal skipuð níu fulltrúum og 
skal einn tilnefndur af umhverfisráðuneyti, einn af forsætisráðuneyti, 
einn af fjármálaráðuneyti, einn af iðnaðarráðuneyti, einn af samgöngu-
og sveitarstjórnarráðuneyti, einn af mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, einn af Landmælingum Íslands, einn af 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn af samtökum um 
landupplýsingar á Íslandi (LÍSA). Umhverfisráðherra skipar formann 
hópsins.

Nefndin skal vera faglegur vettvangur til að móta stefnu í 
landupplýsingamálum. Nefndin skal einnig vinna að aðgerðaáætlun 
fyrir stjórnvöld við að innleiða grunngerð landupplýsinga á 
Íslandi. Aðgerðaáætlunin skal vera til fimm ára í senn og skal staðfest 
af umhverfisráðherra. 



Hvaða aðgerða er þörf ?

Samþykkja lög um grunngerð landupplýsinga

Marka skýra heildarstefnu um 

landupplýsingamál undir forystu 

umhverfisráðherra – (NSDI)

Skilgreina hvaða grunngagna skuli aflað fyrir 

opinbert fé

Skilgreina hvaða gagnasett eru hin opinberu 

gögn og hver ber ábyrgð á þeim

Samræma innkaup á landfræðilegum gögnum 

og tryggja lágmarks gæði

Efla samstarf stofnana og sveitarfélaga sem 

vinna með landfræðileg gögn

Nýta reynslu nágrannaþjóða á þessu sviði

“Tækni, stefnur, staðlar og 

mannauður sem þarf til 

að afla, vinna úr, 

varðveita, miðla og auka 

nýtingu á 

landupplýsingum “

Federal Geographic Data 

Committee, 1994 



Yfirlit yfir gagnasett



Grunngerð Landupplýsinga



Rannsókn hjá ríkisstofnunum

Stofnun
Fjöldi

gagna-

setta

Umhverfisstofnun 37

Landmælingar Íslands 29

Vegagerðin 18

Vatnamælingar 18

Hafrannsóknarstofnun 15

Flugstoðir / Flugmálastjórn 11

Skipulagsstofnun 11

Náttúrufræðistofnun 11

Landgræðslan 10

Orkustofnun 9

Veiðimálastofnun 8

Veðurstofan 8

Siglingastofnun 6

Landlæknisembættið 6

Landsnet 5

RARIK 4

Landbúnaðarháskólinn 4

Landsvirkjun 3

Land- og ferðamálafræðistofa HÍ 3

Fasteignamat ríkisins 3

Hagþjónusta landbúnaðarins 2

Landhelgisgæslan 2

Óbyggðanefnd / forsætisráðuneytið 2

Ríkislögreglustjórinn 2

Skógræktin 2

Stofnun Árna Magnússonar 2

ISOR 1

9

9

4

5

2

Á réttum tíma

1-5 daga framyfir

6-10 daga

framyfir

Meira en 11daga

framyfir

Svöruðu ekki

232 gagnasett / 27 stofnanir

70% gagnasetta eru hjá 10 

stofnunum

Svörun fyrirspurna



Fjöldi gagnasetta innan hvers þema

1 Hnitakerfi 8

1 Reitarkerfi 6

1 Örnefni 22

1
Stjórnsýslueininga
r

14

1 Heimilisföng 6

1 Lönd og lóðir 8

1 Samgöngur 11

1 Vatnafar 18

1 Vernduð svæði 5

2
Uppréttar 

fjarkönnunarmyndi
r

11

2 Yfirborð 15

2 Hæð 14

2 Jarðfræði 9

3
Tölfræðilegar 
einingar

3

3 Byggingar 12

3 Jarðvegur 7

3 Landnotkun 25

3
Heilsa manna og 
öryggi

17

3
Veitur og 
stjórnvaldsþjónusta

10

3
Aðstaða til 
umhverfiseftirlits

10

3
Framleiðsla- og 
iðnaðaraðstaða

2

3
Aðstaða fyrir 
landbúnað og fiskeldi

1

3
Dreifing fólksfjölda -
lýðfræði

3

3
Svæðisstjórnun og 
skýrslueiningar

21

3
Náttúruleg 
áhættusvæði

10

3 Skilyrði í lofthjúp 6

3
Veðurfræðilegar 
mælingar

3

3
Haffræðilegar 
mælingar

7

3 Innhafssvæði 0

3 Líflandfræðileg svæði 8

3 Búsvæði og lífvist 13

3 Útbreiðsla tegunda 26

3 Orkuauðlindir 5

3 Jarðefnaauðlindir 1



Söfnun gagna

29

80

123

Samstarf um
gagnaöflun

Eigin gagnaöflun

Bæði samstarf og eigin
gagnaöflun

Rannsókn hjá ríkisstofnunum

Aðgengi að gögnum

31

201

Ekki aðgengileg

Aðgengileg

Lagalegt hlutverk

152

80

Lögbundið hlutverk

Ekki lögbundið
hlutverk



Rannsókn hjá sveitarfélögum
Október 2009



Sveitarfélagakönnun

Sérhæfð landfræðileg gagnaskrá eða 
gagnagrunnur

Teikniskrá, t.d. DWG (AutoCad) eða DGN 
(Microstation)

Ritvinnslu- eða töflureiknisskrá

Skannað kort eða PDF skjal

Annað stafrænt form

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dreifing er ekki takmörkuð

Vegna tímaskorts

Vegna fjárskorts

Vegna skorts á þekkingu

Vegna skorts á mannafla

Vegna aðstöðuleysis

Eigandi (einkafyrirtæki) heimilar ekki dreifingu

Annað, tilgreint í athugasemdum

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Spurt um dreifingu gagna

Spurt um form gagna



Aðgengileg án 
tafar

Krefst leitar eða 
fyrirspurna

Tæknilegar 
hindranir

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ekkert gjald tekið

Gjald samkvæmt samkomulagi

Gjald samkvæmt gjaldskrá

Mismunandi eftir gögnum, sjá útskýringar hér fyrir neðan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sveitarfélagakönnun

Spurt um aðgengi gagna

Spurt um gjaldtöku gagna



Sveitarfélagakönnun

Yfirlit yfir hvaða gögn eru til 

hjá sveitarfélögunum





Frumvarp til laga um grunngerð landupplýsinga

Upplýsingagjöf.

Stjórnvöldum er skylt að veita Landmælingum Íslands þær 
upplýsingar á grundvelli þessara laga sem ráðherra óskar 
eftir, þ.m.t. um notkun, útbreiðslu og aðgengi að 
landupplýsingum.



Breytingar á lögum um Landmælingar Íslands

Við 1. mgr. 4. gr. laga nr. 103/2006, um landmælingar og 

grunnkortagerð, bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Að hafa umsjón 

með uppbyggingu, framkvæmd og eftirfylgni við grunngerð 

landupplýsinga á Íslandi í samræmi við lög um grunngerð 

landupplýsinga. 

Ákvæði til bráðabirgða.

Landmælingar Íslands skulu koma á fót landupplýsingagátt, 

sbr. 5. gr., fyrir 1. júní 2011.



Samantekt um næstu skref

Kortlagning gagna 
• Hvaða gögn eru til

• Hvar eru gögnin

• Aðgengi og leyfismál

Skrif Lýsigagna
• Upplýsingar um gögnin gerð aðgengileg

Notkun staðla
• Gögnin séu samhæfanleg við gögn annara

Aðgengi gagna
• Gögnin séu gerð aðgengileg á vefnum 

• Að skýrt liggi fyrir um verð og notkunarskilmála til þriðja aðila

• Vefþjónustur verða eftir stöðlum og samhæfðar

Ný gögn
• Tryggja aðgengi að nýjum gögnum 

• Hugsa fyrir  “hið opinbera” í heild 

Vinnuhópar
• Vinnuhópur hjá Landmælingum Íslands

• Norrænn samstarfshópur

Ávinningurinn hefur verið áætlaður 1:5

Að byrja sem fyrst 

Grunngerð landupplýsinga á Íslandi verði sett í 
forgang



Vefsíða um INSPIRE hjá LMÍ

http://www.lmi.is/sersvid/inspire/


