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Hinn raunverulegi drífandi



Grunngerð og INSPIRE

Article 1

1. The purpose of this Directive is to lay down general rules

aimed at the establishment of the Infrastructure for Spatial

Information in the European Community (hereinafter referred 
to as Inspire), for the purposes of Community environmental

policies and policies or activities which may have an impact on

the environment.

2. Inspire shall build upon infrastructures for spatial 
information established and operated by the Member States.
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Lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar nr. 44/2011

4. gr.
Lýsigögn.

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

6. gr.
Skyldur stjórnvalda.

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

Séu stafrænar landupplýsingar og tengd 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.

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

8. gr.
Sameiginleg notkun gagna.

Stjórnvöld skv. a- og b-lið 3. tölul. 3. gr. skulu veita hver öðrum aðgang að stafrænum landupplýsingum og tengdri vefþjónustu og gera 
hver öðrum kleift að skiptast á og nota upplýsingar sínar í opinberum verkefnum
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Fjöldi gagnasetta 
landupplýsinga 2012 - 2015

• Könnunin var send til 40 stofnana

• Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar eru 32 stofnanir 
með 326 gagnasett í vörslu sinni. 

• Gagnasettum hefur fjölgað hjá 15 stofnunum. 

• Heildarfjöldi gagnasetta hefur fjölgað um 59 milli ára. 

• Lýsigögn eru skráð fyrir um það bil helming þeirra 
gagnasetta sem stofnanirnar töldu upp 



Flest gagnasett landupplýsinga

• Sömu stofnanirnar 
eru í efstu sætunum 
og síðustu ár



3.3. Fjöldi gagnasetta eftir 
INSPIRE flokkum á 
árunum 2012 og 2015 og 
mun milli ára. 

Gagnasett eftir þemum



Vatnafar

Landmælingar Íslands
Kortagögn vatna og áa. 
Kortagögn lindir, hverir
Örnefni vatna

Veiðimálastofnun
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Gæði vatns
Vatnatilskipun EU

Veðurstofa Íslands
Vatnasvið, 
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Matvælastofnun
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Skipulagsstofnun, Sveitarfélög
Vatnsverndarsvæði
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Notkun vatns





Skrifa lýsigögn 

Skilgreina skilmála

Finna gögnin

Gera gögnin sýnileg 

Gera gögnin aðgengileg

Krafan í grunngerð landupplýsinga



Hindranir í aðgengi að gögnum

• Mannlegi þátturinn

• Kostnaður gagna

• Skilmálar

• Aðgengi

• Skortur á refsiákvæðum?

• Skortur á notendum á Íslandi? 



Mannlegi þátturinn

• Gögn eru völd

• Gögnin eru ekki tilbúin – eða of ónákvæm

• Við eigum eftir að vinna meira með gögnin

• Vantar skilning á mikilvægi gagna 

• Enginn skilur gögnin okkar – þau eru of flókin

• Höfum ekki tíma núna – lítum á þetta seinna

• Við erum ekki með neinar landupplýsingar

• …… Gerum ekki neitt fyrir neinn sem gerir ekki neitt ………



https://kort.lmi.is/

https://kort.lmi.is/


Gróflega má áætla að milli 150 – 200 manns hafi verið reglulegir notendur gagnanna

fyrir gjaldfrelsi þeirra. Í október 2014 höfðu tæplega 1900 netföng verið skráð fyrir

niðurhali á gögnum. Að baki þessum netföngum kann þó í einhverjum tilfellum að

vera sama manneskjan. Ljóst verður þó að teljast að mikil aukning hefur orðið á

notendum landupplýsingagagna frá því að gögnin voru gerð gjaldfrjáls.

Kostnaður gagna



Skilmálar vegna notkunar gagna

• Mikilvægt að þeir séu 

• Tiltækir þ.e. séu til

• Aðgengilegir

• Skiljanlegir - Einfaldi

• Samræmdir – helst við alþjóðlega skilmála

• Finnist einnig á ensku eða séu þýðanlegir

Samræmdir skilmálar opinberra aðila á Íslandi vegna svipaðra gagna ættu að vera tiltækir og 
slíka vinnu þarf að klára af hálfu stjórnvalda. Um leið væri um stefnumarkandi þátt að ræða. 



Aðgengi

• Gögnin lokuð á c:drifi

• Engin veit um gögnin

• Gögnin á óþekktum formötum

• Gögnin lokuð inni í forritum 

• Gögnin lokuð inni í erlendum geymslum

• Gögnin ekki aðgengileg vegna skilmála um notkun – t.d. 
Við einkafyrirtæki

• Gögnin „einkamál“ sérfræðinga sem eiga hugsanlega 
eftir að nota þau meira

• Gögnin eru aðgengileg en mjög flókið að nota þau 



Hvernig gerum við gögn nýtileg



Skortur á notendum á Íslandi? 

• Vantar upp á þekkingu á notkun landupplýsinga

• Þekking opinberra aðila of dreifð 

• Tæknin breytist ört – eiga notendur að vera sérfræðingar?

https://www.facebook.com/scienceonasphere/videos/1015796
1713105083/

http://www.facebook.com/scienceonasphere/videos/10157961713105083


Refsiákvæði

• Þrátt fyrir lög um grunngerð landupplýsinga eru stofnanir 
ekki að sinna því hlutverki að gera gögn aðgengileg.

• Engin refsiákvæði eru inni í lögunum.



Allt gerist einhverstaðar



https://kort.lmi.is/

https://kort.lmi.is/


Frekari upplýsingar um grunngerð landupplýsinga
eða um landupplýsingar á Íslandi almennt veita

Landmælingar Íslands
www.lmi.is

http://www.lmi.is/

