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Uppskot til løgtingslóg um manntal í 2011 til hoyringar 
 

 
Dátueftirlitið hevur tann 31. januar 2011 fingið omanfyri nevnda lógaruppskot til hoyringar. Í 
hesum sambandi skal vísast á, at í samband við gerð av lógaruppskotinum og manntalinum sum 
heild, hava fundir og ymiskt annað samskifti verið millum Dátueftirlitið og manntal til tess at 
tryggja, at manntalið lýkur krøvini til persónsvernd.  
 
Dátueftirlitið hevur viðgjørt lógaruppskotið í mun til ásetingarnar í persónsupplýsingarlógini 
(løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persónsupplýsingum, sum broytt við løgtingslóg 
nr. 24 frá 17, mai 2004) og hevur hesar viðmerkingar: 
 
Dátueftirlitið metir tað hava stóran týdning, at tað frammanundan at manntalið verður hildið, er púra 
greitt, hvørjar upplýsingar borgararnir skulu lata, hvussu hesar upplýsingar skulu latast og serliga 
hvussu upplýsingarnar kunnu nýtast aftaná, at manntalið hevur verið og av hvørjum. 
 
Í lógaruppskotinum eru reglur um hesi viðurskifti ásettar: 
 

1. Hvat spurt verður um 
2. At fólkið hevur skyldu at svara spurningunum 
3. Hvussu upplýsingarnar verða savnaðar 
4. Hvussu innkomnu upplýsingarnar verða brúktar 
5. Hvussu upplýsingarnar skulu goymast/varðveitast 

 
 
Ì 2. reglubroti í almennu viðmerkingum, pkt. 3. ”Endamál og hagtøl” er okkurt allarhelst komið 
skeivt fyri. Dátueftirlitð er í iva um, hvussu hetta skal skiljast og mælir til at broyta setningin.  
 
Viðmerkingar til einstøku greinarnar 
Ì § 2 í lógaruppskotinum er heimild til landsstýrismannin at áseta ymiskt í kunngerð. Sambært 
viðmerkingunum snýr hetta seg eisini um at góðkenna endaliga spurnarblaðið og tryggja, at spurt 
verður bara um tey evni, sum eru nevnd í § 4. Her er allarhelst talan um eina villu, og vísast skal 
ístaðin til § 3, har ásett er hvørjar upplýsingar skulu vera í spurnarblaðnum. 
 
Dátueftirlitið metir, at § 3 í lógaruppskotinum eigur úttømandi at áseta tey evni, sum manntal skal 
fevna um. Dátueftirlitið metir, at § 3, stk. 1 nr. 6 er ov breitt orðað, og mælir tískil til at ásetingin  
verður nágreinað.  Somuleiðis metir Dátueftirlitið, at spurnarblaðið eigur at fylgja við  
lógaruppskotinum sum fylgiskjal, so Løgtingið hevur neyðugu upplýsingarnar at taka støðu út frá.   
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Dátueftirlitið metir, at tað eigur at bera til, nú so stutt tíð er eftir til manntalið skal haldast, neyvt at 
greiða frá hvørjir spurningar skulu vera á spurnarblaðnum og tryggja, at hesir eru í samsvari við ST- 
vegleiðingina, sum er nevnd í serligu viðmerkingunum til § 3.   
 
Í § 4 stk. 3 eru ásetingar um krøv til teljararnar. Mett verður, at tað er neyðugt at nágreina, hvat 
skiljast skal við orðið ”egnaður at vera teljari”  
 
Í § 6 og § 7 eru reglur um, hvussu upplýsingarnar fingnar frá manntalinum skulu nýtast.  
Í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið verður greitt frá, at ”eitt av grundleggjandi 
prinsippunum, sum er galdandi fyri almenn hagtøl er, at upplýsingar um tann einstaka, ikki mugu 
brúkast til annað endamál enn hagtøl”. Somuleiðis stendur í almennu viðmerkingunum at 
”upplýsingarnar verða ikki undir nøkrum umstøðum latnar øðrum myndugleikum og enda ikki sum 
skráseting av nøkrum slagi í skráum uttanfyri Hagstovuna”.  
 
Dátueftirlitið metir, at endamálið við manntalinum og hvussu upplýsingarnar frá manntalinum 
kunnu nýtast, eru greitt lýstar í almennu viðmerkingunum, men ikki eins greitt orðaðar í 
lógartekstinum. Mælt verður til at broyta § 6, so samsvar er ímillum almennu viðmerkingarnar og 
lógartekstin.   
 
At enda skal vísast á, at  øll viðuskifti viðv. kt-trygdini herundir handfaring av skjølum og talgildum 
upplýsingum, sum verða savnaðar og goymdar ísbv. manntalið, eisini eru fevnd av reglunum í  
Persónsupplýsingarlóggávuni, herundir trygdarkunngerðini.  
 
 
 

Vegna Dátueftirlitið 
 
 
 

Ingunn Eiriksdóttir 
stjóri 
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