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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um landmœlingar og grunnkortagerö
Vísað er til bréfs umhverfisnefndar Alþingis dags. 12. apríl s.l. þar sem óskað er 
umsagnar LÍSU samtaka um frumvarp til laga um landmælingar og grunnkortagerð, 
þskj. 978 — 668. mál.

í frumvarpinu er hlutverk hins opinbera skýrar og betur afmarkað en áöur og skýrar 
er kveðiö á um hlutverk Landmælinga íslands. Frumvarpið er að mati stjómar LÍSU 
samtakanna, skref til framþróunar og aukinnar útbreiðslu landupplýsinga á íslandi.

Þá er rétt að benda á að heiti samtakanna er ekki rétt, hvorki í bréfi umhverfisnefndar 
til samtakanna eða í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins.td umfjðllun 
um 4. grein 3. lið. Rétt nafn samtakanna er LÍSA samtök um landupplýsingar á 
íslandi.

Stjórn LÍSU gerir athugasemdir við frumvarpið í eftirtöldum greinum: Strikað er yfir 
texta sem er í frumvarpinu og kemur hann á eftir tillögu stjórnar LÍSU.

Stjóm LISU telur rétt að skilgreiningar séu í sem flestum tilfellum í samræmi við það 
sem fagaðilar eru að nota og hefur orðanefnd samtakanna unnið að skilgreiningum 
og þýöingum á helstu hugtökum tengdum landuppiýsingum. Viö viljum einnig benda 
á að skilgreiningar á hugtökunum “Landfræðileg gagnasöfn” og “Þekja” vísa í hvort 
annað, sem gætí valdið ruglingi. Stjóm LÍSU vill því koma áframfæri sinni útfærslu á 
þessum hugtökum þó að viö höfum fullan skilning á því að í einstöku tilfellum þurfi aö 
breyta út frá þvf til að ná anda laganna.

Grunnkort: Kortagögn, í flestum tilfellum stafræn, sem hægt er að nota í 
landfræðilegum upplýsingakerfum sem undirlag fyrir þemaupplýsingar. Grunnkort 
má einnig nota til aö vinna afleidd kort til útgáfu, t.d. ferðakort og göngukort.

Staöfraaðileg kortagögn sem notuö eru sem undiriag fyrir þau þemagögn sem unnið 
or moö hverju sinni, 6vo 6em upplýsingar um gróður, skipulag eða jarðfræði. 
Gainnkort eru í flostum tilfellum 6tafrron gðgn-6em hsogt er að nota f landfræðitogum 
upplýsingakerfum. Gainnkort máeinni§-nota W að vinna afleidd kort til útgáfu, t.d. 
ferðakort og göngukort.

2. grein.

Hœöarkerfi: Net eöa kerfi fastra hæðarmælipunkta á yfirborði jarðar, t.d. málmbolta.



Net eða kerfi fastra haaöarmætipunkta, t.d. reálmboltar á yfirborði jarðar.

Landfraeðileg gagnasöfn: Söfn upplýsinga sem yfiiieitt eru geymd flokkuð á 
tölvutæku formi og hægt er að setja fram með margs konar hætti á korti. Upplýsingar 
í landfræðilegum gagnasöfnum eru flokkaöar eftir gerö í mismunandi þekjur.
Söfn landupplýsinga sem yfirieitt eru geymd flokkuð á tölvutæku formi og-haagt er að 
6etja fram meö marge konar hætti á korti. Gögn eða upplýsingar í iandfræðiiegum 
gagnasöfnum eru flokkaðar eftir gerð f mismunandi þekjur,

Landshnitakerfi: Hnitakerfi sem nær til alls landsins, byggist á einu sameiginlegu 
viðmiði og mælistöðvum á yfirborði jarðar, t.d. málmboltum.

Hnitakerfi meðv iðmiðun sem nær til alls lancteins og samanstendur af mælistöðvum 
á yfirboröi jarðafr t.dr-málmboltum.

Landupplýsingar: Hvers kyns upplýsingar um manngerð eða náttúruleg fyrirbæri 
sem hægt er að staðsetja við yfirborð jarðar, hvort heldur sem er með beinum hætti 
meö landfræðilegum hnitum eöa meö óbeinum hætti með tilvísun í örnefni, 
heimilisföng o.fl.
Hvere kyns hnitsettar upplýsingar um fyrirbæri í umhverfinu, bæði náttúruleg og 
manngerö.

Vlflm ið: Lagt er til að notað sé hvorugkynsoröiö viðmið í staö orösins viömiöun, en 
merkingin er óbreytt.

Þelqa: Ákveöin gerö eða fiokkur landupplýsinga sem mynda eina heild, t.d. 
vegaþekja eða vatnafarsþekja.

Ákveðtn gerð oða flokkur Iandtipplý6inga som mynda eina hoild -í landfræðilegu 
gagnasafnM d.-vegaþekjae ða-vatnafarsþekja.

Athugasemdir eru gerðar í þá veru aö skýrt sé I lögum aö LMÍ geti átt samstarf við 
innlend samtök, hagsmunaaðila og notendur þar sem við á.

Grein 4.7. liður: Aö eiga faglegt samstarf viö háskóla, stofnanir, fyrírtæki, og innlend 
sem eríend og-alþjóöleg samtök í samræmi við verkefni stofnunarinnar.
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