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Loftmyndir ehf. fagna því að stigið sé skref í þá átt að draga Landmælingar íslands (Lmí) 
af samkeppnismaikaði, þó of skammt sé gengið.

Eftirfarandi eru efhislegar athugasemdir Loftmynda ehf. við ofángreint fhunvarp. Einungis 
eru gerðar athugasemdir við 4. greinina enda er hún hryggjarstykkið í frumvarpinu:

1. Reiknað er með að LMÍ verði umhverfisráðherra til ráðuneytis á sviði landupplýsingamála. 
Það er gott og gilt markmið en þá verður að tryggja að stofiiunin stjómist ekki af 
viðskiptalegum hagsmunum eins og verið hefiir. LMÍ getur aldrei orðið óvilhallur ráðgjafi á 
meðan stofhunin er í harðri samkeppni á markaði Hjá ððrum þjóðum eru háskólar látnir 
sinna þessu hlutverki og hefiir gefíst vel.

2. Frumvarpið gerir ráð fyrir að LMÍ sjái um rekstur á gnumstöðva- og hæðameti landsins. Það 
er mjög þarft verk og vonandi verður staðið vel að þeim málum í fiamtíðinni. Það er 
hinsvegar Qarri öllu lagi að til þessa þurfi heila stofhun. Um er að ræða verk sem á að bjóða 
út á almeimum markaði. Innlendar verkfiræðistofur geta unnið þetta verk með sóma. Það þarf 
því einungis að hafa aðila til að sjá um útboð vegna þessa málaflokks og það getur 
innkaupastofnun annast með aðstoð fagaðila.

3. Gert er ráð fyrir að LMÍ sjái um staðlagerð á sviði landupplýsinga. Því er nú þannig varið að 
slíkir staðlar eru nú þegar gerðir af “hinum stóru” á þessum markaði. Sér íslenskir staðlar á 
sviði landupplýsinga eruþví óþarfir. Markaður fyrir landupplýsingar er að færast yfir á Netið 
og þar er verið að koma upp stöðluðum samskiptaleiðum sem LMÍ hafa eingin áhrif á. Á það 
má einnig benda að hinar ýmsu fagstofiianir hins optnbera (Vegageiðin, Oxkustofiiun, 
Fasteignamat rikisms, Náttúrufiæðistofiiun ofl. ) staðla sín landfiæððegu gagnasöfii 
samkvæmt sínum verkferlum sem hafa ekkert með LMÍ að gera.

4. Stofhuninni er ætlað að halda uppi samkeppnisrekstri við öflun stafrænna gagna með þó 
tilgreindri hámarks nákvæmni (+/- 10 metrar). Þetta finnst okkur hjá Loftmyndum éhf. 
verulegur annmaiki, á annars ágætu frumvaipi, enda er fyrirtæki okkar búið, á maikaðslegum 
forsendum, að safha slíkum gögnum af öllu landinu á undanfömum árum með um tifalt meiri 
nákvæmni en stefnt er að með þessu fiumvaipi. Fyrir Samkeppniseftirlitinu liggur nú kæra 
frá Loftmyndum ehf. vegna þessa og er úrskurðar að vænta fljótlega. Á meðan að þessu 
verður haldið áfram með þeim formeikjum sem verið hefur verður ekki eðlilegt ástand á 
þessum markaði hér á landi. Það er einfaldlega þannig að pappírskort (sjá ákvæði í 
fiumvarpinu til bráðabirgða) eiu ekki einu samkeppnisafúrðimar á þessum maikaði. Með 
tilkomu tölvutækni og Netsins hefur þungamiðja þessa málaflokks ferst yfír á stafræn gögn 
Þarbítast fyrirtæki grimmt.



5. Að LMÍ sjái um skráningu og miðlun upplýsinga um landfræðileg gagnasöfn er timaskekkja. 
í framtíðinni munu menn nota leitarvélar á netinu til þess að fínna það sem í boði er af 
stafrænum upplýsingum auk þess sem að fyrsti vísir að opnu aðgengi (WMSAVFS) er að 
verða til hjá stofiiunum hér á landi eins og Vegagerðinni og Skipulagsstofiiun. Til fróðleiks 
má geta þess hér að KMS í Danmörku (sameinuð landmælingastofiiun og fasteignamat) vinna 
nú að enduibögun á sínu gagnasafiii og erþar alferið byggt á þessari nýju tækni.

Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir því að Lmí séu einskonar “kaupfélag” fyrir innkaup á 
gervitunglamyndum af landinu eins og verið hefiir. Þetta er mikið fagnaðarefiii enda um almenna 
markaðsvöru að ræða sem hver og einn getur aflað sér ef á þarf að halda.

Loftmyndir ehf hafa haldið uppi málefhalegri gagnrýni á samkeppnisrekstur hins 
opinbera á þessu sviði undanfarin ár auk þess sem bent hefúr verið á gríðarlega sóun á ahnannafé 
sem á sér stað í rekstri LMÍ. Meðal annars hefúr verið bent á óhóflegan ferða og fúndakostnað 
sem sagður er nauðsynlegur vegna “alþjóðasamstarfs”. Þörf fyrir slíkt samstarf er augljóslega 
ofinetin þar sem ísland á ekki landamæri að öðrum löndum og getur því að mestu farið sínar eigin 
leiðir og nýtt sér án enduegjalds erlenda staðla á þessu sviði Þrátt fyrir um 200 milljón króna 
framlög af almannafé hafa LMÍ farið halloka í samkeppni við einkaaðila á undanfömum 
misserum enda gögn stofiiunarinnar gömul og þeim illa við haldið.

Fyrirliggjandi frumvarp er virðingarverð tilraun til að koma böndum á annars að mestu 
óhefta opinbera starfsemi þar sem ráðdeild og hagkvæmni hefúr mátt víkja fyrir ofhlaðinni 
yfíibyggingu og haft hefúr verið að leiðarljósi síðustu ár að hampa því sem best hljómar í trausi 
þess að almenningur geti ekki kynnt sér málin en treysti því að “opinberar tæknistofhanir” hafi 
fagleg sjónarmið að leiðarljósi. Loftmyndir ehf. hefðu þvi talið að eðlilegast hefði verið að nota 
nú tækifærið og ganga enn lengra og breyta LMÍ úr því að vera “fiamleiðslu fyrirtækf ’ í það að 
vera hrein stjómsýslustofiiun. Þannig hefði mátt ná góðum sáttum á þessum markaði. Það virðist 
hinsvegar vera svo að neíhdin sem vann að frumvarpinu hafi ekki talið að lengra yrði komist að 
þessu sinni. Lofhnyndir ehf. verða að treysta því að það sé rétt mat


