
Eydís Líndal Finnbogadóttir
Landmælingar Íslands

Landupplýsingar 
Allt á sér stað og stund!





Stefnur

Mann-
auður

Staðlar

Tækni

❖Varðveisla
Landupplýsinga

❖Miðlun
landupplýsinga

❖Öflun og viðhald
Landupplýsinga

❖Notkun
landupplýsing

Grunngerð stafrænna landupplýsinga

Samkvæmt lögunum: „Tækni, stefnur, 

staðlar og mannauður sem þarf til að afla 

stafrænna landupplýsinga, vinna úr þeim, 

varðveita, miðla og auðvelda notkun þeirra.“



Markmið laganna er:  að byggja upp og viðhalda aðgengi að 

stafrænum landupplýsingum á vegum stjórnvalda





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 





Tímasetningar í INSPIRE 

Bring into force the laws, regulations and 

administrative provisions necessary to comply 

with the Directive

2007/2/EC article 

24(1)
15.5.2009 15.5.2012 1.7.2013

Metadata, Annex I & II in accordance with 

1205/2008

2007/2/EC article 

6(a)
3.12.2010 3.12.2013 1.7.2013

Metadata, Annex III in accordance with 1205/2008
2007/2/EC article 

6(b)
3.12.2013 3.12.2016 1.7.2016

Interoperability, Annex I, new data in accordance 

with 1089/2010

2007/2/EC article 

7(3)
23.11.2012 23.11.2015

Interoperability, Annex I, new data in accordance 

with 1089/2010 as amended by 102/2011

2007/2/EC article 

7(3)
4.2.2013 4.2.2016

Interoperability, Annex I, existing data in 

accordance with 1089/2010

2007/2/EC article 

7(3)
23.11.2017 23.11.2020

Interoperability, Annex I, existing data in 

accordance with 1089/2010 as amended by 

102/2011

2007/2/EC article 

7(3)
4.2.2018 4.2.2021

Discovery and View Services with initial operating 

capability
976/2009 article 4 9.5.2011 9.5.2014

Discovery and View Services in full conformity 976/2009 article 4 9.11.2011 9.11.2014

Download and Transformation Services with initial 

operating capability

976/2009 article 4, 

as amended by 

1088/2010

28.6.2012 28.6.2015

Download and Transformation Services in full 

conformity

976/2009 article 4, 

as amended by 

1088/2010

28.12.2012 28.12.2015

Data sharing arrangement with EU-institutions 286/2010 article 8 19.10.2011 19.10.2014

Expiry of existing Data sharing arrangement with 

EU-institutions
286/2010 article 8 19.4.2013 19.4.2016

Publishing of monitoring results for previous 

calendar year

2009/442/EC 

article 11(2)
15.may 15.may

Publishing of monitoring results, first time
2009/442/EC 

article 11(2)
15.5.2010 15.5.2013

3-year reporting, first time
2007/2/EC article 

21(2)
15.5.2010 15.5.2013 1.7.2014

Measure Provision
Deadlines  

EU

EEA/EFTA 

proposed

previous 

adopted

Lýsigögn fyrir Annex I og II 2013
Lýsigögn fyrir Annex III 2016

Ný gögn fyrir Annex I – INSPIRE samhæfð 2016

Lýsgagna og landupplýsingagátt 2015 – aðgengi 
að gögnum

EEA/EFTA tímasetningar



INSPIRE innleiðingin

Einfalt yfirlit fyrir þá sem sjá um innleiðingu: 
https://inspire.ec.europa.eu/quick-overview-implementers/57528

Ýmis hjálpartól við innleiðinguna:
https://inspire.ec.europa.eu/inspire-tools

INSPIRE Evrópuráðstefnan í Antwerpen, Belgíu, 18 -21 september 2018
https://inspire.ec.europa.eu/events/inspire-conference-2018

Skylda Val (ekki skylda)
INSPIRE tilskipunin Harmonizering gagna (guidelines)
Reglugerðir

https://inspire.ec.europa.eu/quick-overview-implementers/57528
https://inspire.ec.europa.eu/inspire-tools
https://inspire.ec.europa.eu/events/inspire-conference-2018


Læst landupplýsingagátt fyrir 
miðhálendisnefnd

Aukið aðgengi að gögnum fyrir 
stjórnsýsluna

Gögn fyrir ANNEX I 
INSPIRE samhæfð 

ELF verkefnið 

2011 2014 2016

Rúmlega 200 
gagnasett í 

Lýsigagnagátt

2015 2017 20182012 2013

Ný landupplýsinga- og 
lýsigagnagátt

Oskari

Landupplýsinga- og 
lýsigagnagátt

ESRI

Könnun um 
grunngerð ríkis og 

sveitarfélaga 
Um 340 gagnasett 

Könnun um 
grunngerð 

ríkisins
Rúmlega 400 

gagnasett Könnun um 
grunngerð ríkis

Um 300 gagnasett 

Skýrslur vinnuhópa 
um samræmi gagna 

Aðgerðaráætlun 
um uppbyggingu, 
rekstur og viðhald 
grunngerðar fyrir 

stafrænar 
landupplýsingar

Fyrstu 
beintengdu 

gagnasettin í 
gegnum wms

þjónustur

Höfum við gengið til góðs?

Bæklingur um 
grunngerð

Lög um 
Grunngerð nr. 

44/2011



https://kort.lmi.is/

https://kort.lmi.is/




• Aðgengi að lýsigögnum landupplýsingum eru meira en áður – um 200 gagnasett eru 
þegar með skráð lýsigögn (af rúmlega 400)

• Aðgengi að gögnum er auðveldara en áður með opnu aðgengi að vefþjónustum

• 6 stofnanir eru þegar að veita aðgengi að sínum upplýsingum beint frá upprunastað, 
11 stofnanir eru með gögn sín til skoðunar innan Landupplýsingagáttar

• Búið er að samhæfa gögn við INSPIRE fyrir Annex I – gögn frá LMÍ, UST og Þjóðskrá

• Umhverfis- og auðlindaráðuneytið – miðhálendisnefnd og rammaáætlunarnefnd –
er þegar farið að nýta sér aukið aðgengi að gögnum

• Aukinn tæknileg þekking hefur orðið til meðal gagnaeigenda er varðar miðlun

• Aukin vilji til samvinnu og miðlunar gagna

Okkur miðar áfram



„Jákvæðni, samvinna og trú á að aukið 

aðgengi og notkun gagna sé virðisaukandi

fyrir samfélagið, mun fleyta okkur langt“


