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Mál: Athugasemdir við frumvarp til laga um landmælingar og grunnkortagerð.
(Lagt fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005-2006.)
Þingskjal 978 -  668. mál.

Undirritaður vill gera athugasemd við texta í 4. grein laganna, liði 5, 6 og 7, sem standa 
þannig í frumvarpinu:

4. gr. Verkefni Landmœlinga Islands.
Verkefiii Landmælinga íslands samkvæmt lögum þessum eru:

5. Að veita aðgang að gögnum sem stofhunin varðveitir í gagnasöfiium sínum, sbr. 6. gr.
6. Skráning og miðlun upplýsinga um landfræðileg gagnasöfh af íslandi.
7. Að eiga faglegt samstarf við háskóla, stofnanir, fyrirtæki og alþjóðleg samtök í 

samræmi við verkefiii stofiiunarinnar.

Lagt er til að liðir 5 og 6 verið sameinaðir í einn og fellt út “af íslandi”. Inn í lið 7 verði bætt 
orðinu “söfii”. Greinamar gætu þá til dæmis orðast á eftirfarandi hátt:

5. Að skrá oe miðla upplvsingum um landfræðileg göen sem stofiiunin varðveitir í 
gagnasöfhum sínum og veita aðgang að beim. sbr. 6. gr.

6. Að eiga faglegt samstarf við háskóla, stofiianir, fyrirtæki, söfii og alþjóðleg samtök í 
samræmi við verkefhi stofiiunarinnar.

Skýringar
Á kynningarfundi LÍSU (Samtaka um landupplýsingar á íslandi) þann 25. apríl síðastliðinn 
voru félagar í samtökunvun hvattir til þess að kynna sér umrætt lagafrumvarp og senda inn 
athugasemdir, en samkvæmt vefsíðu Alþingis rann umsagnarfrestur um frumvarpið út þann 
sama dag. Vonast er þó til að þetta erindi nái að skoðast með öðrum athugasemdum.

Ekki verður séð á vefsíðu Alþingis að stóru varðveislusöfiiin (Landsbókasafn íslands, 
Þjóðskjalasafii íslands og Þjóðminjasafii íslands) sem hafa lagaskyldu á sviðum sem tengjast 
meðal annars varðveislu gagna hjá Landmælingum íslands, hafi verið beðin um umsögn 
varðandi frumvarpið.

Samkvæmt upplýsingum fulltrúa úr undirbúningsnefrid frumvarpsins á áðumefiidum 
kynningarfimdi, er frumvarpið einhvers konar málamiðlun milli ólíkra sjónarmiða fyrst og 
fremst um það hvert eigi að vera hlutverk hins opinbera og annarra á sviði landmælinga og 
grunnkortagerðar. Á fundinum kom jafiiframt fram það sjónarmið fundarmanns að ekki sé í 
lagatextanum tekið heildstætt á þessum mikilvæga málaflokki, heldur sé aðeins verið að 
lagfæra eldri lagatexta sem nú er í gildi.

Á sama hátt og verið er að finna markalínu milli verkefiia stofiiunarinnar Landmælinga 
íslands og annarra, fyrst og fremst einkamarkaðarins, er mikilvægt að skoða jafiifiamt 
markalínu sem tengist varðveisluhlutverki stofiiunarinnar á ýmsum gögnum og miklum 
menningarverðmætum sem hún geymir og þarf þar að taka tillit til áðumefndra þriggja safiia 
sem hafa lagaskyldu á þessu sviði hér á landi. Slíkt er þó væntanlega of stórt mál á þessu stigi,



enda frumvarpið málamiðlun ólíkra sjónarmiða og meira hugsað út frá öðrum þáttum 
starfseminnar.

Þess vegna er mikilvægt að koma því inn í lagatextann að stofhunin eigi jafiiframt að hafa 
faglegt samstarf við söfíi sem og aðra aðila. Órðalagið “Skráning og miðlun upplýsinga um 
landfræðileg gagnasöfri af íslandi” tengist væntanlega einkum verkefrii sem LISU samtökin 
og Landmælingar íslands hafa haft samstarf um, en það er lýsigagnavefsíðan “Landlýsing” 
www.lmi.is/landlvsing. Á þessari vefsíðu eru nú birt lýsigögn (gögn sem lýsa öðrum 
gögnum) fyrir 132 stafræn gagnasöfri 24 stofriana, sveitarfélaga og fyrirtækja á íslandi sem 
eiga aðild að LÍSU samtökunum. Ég tel að ekki eigi að binda í löe að Landmælingar íslands 
eigi að siá um skráningu og miðlun upplvsinga um gögn axmarra stofriana. sveitarfélaga og 
fvrirtækia. Landmælingar Islands geta vel átt farsælt samstarf um slík verkefrú án þess að það 
sé bundið í lagatexta. Ef gera þyrfti breytingar síðar á þessu sviði væri auðveldara að færa 
verkefrn til, enda geta fleiri aðilar í samfélaginu haldið utan um slík verkefni efriislega og séð 
um rekstur þeirra.

Virðingarfyllst

Þorvaldur Bragason, landfræðingur

Undirritaður starfaði samfellt hjá Landmælingum íslands á tímabilinu 1980-2005, fyrst sem sérfræðingur, þá 
deildarstjóri § arkönnunardeildar í rúman áratug og siðasta áratuginn sem sviðsstjóri upplýsinga- og 
markaðssviðs stofiiunarmnar. Hann starfar nú sjálfstætt samhliða meistaranámi við Háskóla íslands og vinnur 
þar að verke&i um upplýsingaaðgengi (miðlun og varðveislu) landfræðilegra gagnasafiia. Hann er jafiiframt 
formaður fagráðs fyrir lýsigagnaverkefnið Landlýsingu og hefur verið það frá upphafi verkefnisins.

http://www.lmi.is/landlvsing

