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Fylgiskjal 1  

Javntekstur 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar  

í løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

  

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 49 frá 28. apríl 1992 verða 

gjørdar hesar broytingar:  

 

 

 

Løgtingslóg um Føroya Landsskjalasavn 

 

1. Heitið á løgtingslógini verður orðað 

soleiðis: 

 

“Løgtingslóg um skjalasøvn” 

 

 

Bólkur I. 

Endamál. 

 

2. Bólkur I og heitið á bólki I verða orðað 

soleiðis: 

“Kapittul 1 

Endamál” 

 

 

§ 1. ... 

Stk. 2. Um savnindi ríkisins Føroyum 

viðvíkjandi verður landsstýrinum heimilað at 

gera avtalu við avvarðandi ríkismyndugleika. 

 

 

3. Í § 1, stk. 2 verður: “landsstýrinum” broytt 

til: “landsstýrismanninum”. 

 

  

4. Aftan á § 1 verður sett: 

 

“§ 1 a. Landsstýrismaðurin kann gera 

avtalu um samstarv við danska 

Ríkisskjalasavnið um varðveiting av 

talgildum savnindum í Føroyum.” 

  

5. § 2, stk. 1 verður orðað soleiðis: 



§ 2. Føroya Landsskjalasavn, hereftir nevnt 

landsskjalasavnið, skal savna, skipa, varðveita, 

lýsa og røkja tey skjøl, sum almennir stovnar 

avhenda til savnið. 

Stk. 2. ... 

”Landsskjalasavnið skal savna, skipa, 

varðveita, lýsa og røkja tey skjøl, undir 

hesum talgild skjøl, sum almennir stovnar 

avhenda til savnið.” 

 

 

§ 2. ... 

Stk. 2. Viðvíkjandi savnindum hjá privatum 

verður víst til bólk IV. 

 

 

6. Í § 2, stk. 2 verður “bólk IV” broytt til 

kapittul 4”. 

 

§ 3. Landsskjalasavnið skal veita almennum 

stovnum, privatum og granskingini upplýsingar 

frá søvnum sínum. Fyri hesar tænastur kann 

landsskjalasavnið áseta gjald eftir reglum, sum 

landsstýrið góðkennir. 

Stk. 2. ... 

 

 

7. Í § 3, stk. 1 verður 2. pkt. orðað soleiðis:  

“Fyri hesar tænastur kann 

Landsskjalasavnið taka gjald. Gjaldið 

verður ásett av landsstýrismanninum.” 

 

 

§ 4. Landsskjalasavnið er stovnur undir 

landsstýrinum undir leiðslu av einum 

landsskjalavørði, sum landsstýrið setir. 

Stk. 2. ... 

 

 

8. § 4, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Landsskjalasavnið er landsstovnur.” 

 

 

§ 4. ... 

Stk. 2. Landsstýrið ásetir gjøllari reglur fyri 

virksemi landsskjalasavnsins. 

 

 

9. Í § 4, stk. 2 verður “Landsstýrið” broytt til: 

“Landsstýrismaðurin” og 

“landsskjalasavnsins” broytt til: 

“Landsskjalasavnsins”. 

 

 

 

Bólkur II. 

Skjalasøvn hjá almennum stovnum. 

 

10. Bólkur II og heitið á bólki II verða orðað 

soleiðis: 

“Kapittul 2 

Skjalasøvn hjá almennum stovnum” 

 

 

§ 6. Heitið savnindi fevnir um skrivligt tilfar 

eins og øll onnur sløg av tilfari, sum gevur 

upplýsing og er vorðið til ella fingið til vega í 

sambandi við tænastuvirki hjá stovninum og 

hjá starvsfólki hansara. Fyri kort, tekningar og 

ætlanir, ljósmyndir, filmar og smáfilmar, 

ljómfløgur, ljóðbond, holkort, magnetbond, 

disklar og aðrar miðlar til at viðgera og goyma 

upplýsingar galda somu reglur sum fyri 

 

11. Í § 6, 1. pkt. verður aftan á “sløg av tilfari,” 

sett: “undir hesum talgilt tilfar,”. 

 

 

 



savnindi annars, um tey eru partur av 

skjalasavninum hjá stovninum. 

 

  

12. Í § 7, stk. 1, § 8, stk. 4, § 11, § 15, stk. 2, 

nr. 3, tvær staðni í § 17, stk. 2, í § 17, stk. 3 

og § 20, stk. 3 verður 

“landsskjalasavninum” broytt til: 

“Landsskjalasavninum”. 

 

 

§ 7. ... 

Stk. 2-3. ... 

Stk. 4. Ætlanir um nýggj skjalasavnshøli skulu 

verða løgd fyri landsskjalasavnið til 

góðkenningar. 

Stk. 5. ... 

 

 

13. Í § 7, stk. 4 verður ”løgd fyri 

landsskjalasavnið” broytt til: “lagdar fyri 

Landsskjalasavnið”. 

 

 

 

§ 7. ... 

Stk. 2-4. ... 

Stk. 5. Avhendingarskyldug savnindi kunnu 

bert verða beind burtur eftir reglum, sum 

landsstýrið ásetir. 

 

 

14. Í § 7, stk. 5 verður “landsstýrið” broytt til: 

“landsstýrismaðurin”. 

 

 

 

 

15. Aftan á § 7 verður sett:  

 

“§ 7 a. Landsstýrismaðurin kann eftir at 

hava fingið ummæli frá Dátueftirlitinum 

áseta nærri reglur um varðveiting av 

almennum savnindum av slíkum slagi, sum 

eru fevndar av løgtingslóg um viðgerð av 

persónsupplýsingum.” 

 

 

§ 8. Stovnarnir avhenda eftir reglum, sum 

landsskjalasavnið ásetir, savnindi teirra til 

landsskjalasavnið, tá savnindini eru 30 ára 

gomul, uttan so at landsskjalasavnið ásetur 

aðrar freistir. 

Stk. 2. ... 

 

16. Í § 8, stk. 1 verður “landsskjalasavnið” 

tríggjar staðni broytt til: 

“Landsskjalasavnið”. 

  

17. Aftan á § 8 verður sett:  

 

“§ 8 a. Savnindi av talgildum uppruna 

skulu vera í talgildum formi, tá tey verða 

avhend til Landsskjalasavnið. 



Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri 

reglur um avhending, varðveiting og 

vraking av talgildum savnindum og freistir 

hesum viðvíkjandi, undir hesum reglur um 

format í sambandi við avhending og reglur 

um frávik frá ásetingini í stk. 1. 

Stk. 3. Landsskjalasavnið skal góðkenna 

allar viðkomandi fyrisitingarligar og 

fakligar kt-skipanir hjá almennum 

myndugleikum, áðrenn hesar verða tiknar í 

brúk.” 

 

 

§ 9. Tá stovnur avhendir landsskjalasavninum 

savnindi, tekur landsskjalasavnið við ábyrgdini 

fyri forsvarligari goymslu og skipan av 

savnindunum. 

 

18. Í § 9 verður “landsskjalasavninum” broytt 

til: “Landsskjalasavninum” og 

“landsskjalasavnið” broytt til: 

“Landsskjalasavnið”. 

 

 

Bólkur III. 

Atgeingi. 

 

19. Bólkur III og heitið á bólki III verða orðað 

soleiðis: 

“Kapittul 3 

Atgeingi” 

 

 

 
 

20. Í § 12, stk. 1 og § 13, stk. 2 verður 

“landsskjalasavnið” broytt til: 

“Landsskjalasavnið”. 

 

 

§ 13. Atgeingifreistin er 80 ár fyri savseindir 

ella bólkar av hesum, sum 

1)   innihalda upplýsingar um privat, heruppií 

búskaparlig viðurskifti hjá einstaklingum, 

2)   viðvíkja skráum, sum løgtingslóg um 

evnisskráir hjá almennum myndugleikum 

fevnir um, 

3)   fevna um brævaskifti millum stovnar og 

serkøn til nýtslu í rættarmálum ella tá 

umhugsað verður, um rættarmál eigur at verða 

reist, ella 

4)   fevna um tilfar, ið verður útvegað sum 

grundarlag fyri gerð av almennum hagtølum 

hjá Hagstovu Føroya. 

 

 

21. Í § 13, stk. 1 verður “savseindir” broytt til: 

“savnseindir”. 

 

 

§ 15. ... 

 

22. Í § 15, stk. 2, nr. 2 verður “pkt. 2)-4)” 

broytt til: “nr. 2-4”. 



Stk. 2. Loyvi eftir stk. 1 er treytað av, at 

avvarðandi stovnur hevur játtað hesum, um 

1)   stovnurin, ið avhendir, hevur ásett eina 

longri atgeingifreist eftir § 12, 

2)   ein savnseind fevnir um tilfar av tí 

slagnum, sum er nevnt í § 13, stk. 1, pkt. 2)-4), 

ella 

3)   ein savnseind er avhend 

landsskjalasavninum, áðrenn hon er 30 ára 

gomul, og hon fevnir um tilfar av tí slagnum, 

sum er nevnt í § 12. 

Stk. 3. ... 

 

 

 

§ 15. ... 

Stk. 2. ... 

Stk. 3. Loyvi eftir stk. 1 krevur herumframt 

samtykki frá Skrásetingareftirlitinum, um 

savnseindin fevnir um tilfar av tí slagnum, sum 

er nevnt í § 13, stk. 1, pkt. 2). 

Stk. 4. ... 

 

 

23. Í § 15, stk. 3 verður 

“Skrásetingareftirlitinum” broytt til: 

“Dátueftirlitinum” og “pkt. 2)” verður 

broytt til: “nr. 2”. 

 

 

 
 

24. Í § 15, stk. 4  og § 20, stk. 3 verður 

“Landsstýrið” broytt til: 

“Landsstýrismaðurin”. 

 

 

Bólkur IV. 

Privat savnindi. 

 

25. Bólkur IV og heitið á bólki IV verða orðað 

soleiðis: 

“Kapittul 4 

Privat savnindi” 

 

 

§ 17. Landsskjalasavnið savnar, tekur ímóti og 

tryggjar privat savnindi, sum verða hildin at 

hava stóran granskingarligan ella 

mentannarligan týdning. 

Stk. 2-3. ... 

 

 

26. Í § 17, stk. 1 verður “mentannarligan” 

broytt til: “mentanarligan”. 

 

Bólkur V. 

Revsing og gildiskoma 

 

27. Bólkur V og heitið á bólki V verða orðað 

soleiðis: 

“Kapittul 5 

Revsing og gildiskoma” 

 

  

28. Í § 18 verður “bót, hefti” broytt til: “sekt”. 



§ 18. Tann, sum brýtur § 16, kemur undir bót, 

hefti ella fongsul upp til 6 mánaðir. 

 

 

 

§ 19. Tann, sum brýtur ásetanirnar í § 10, stk. 2 

og § 17, stk. 2 og 3, kemur undir bót. 

 

 

29. Í § 19 verður “bót” broytt til: “sekt”. 

 

 

 

 

30. Danski tvíteksturin í lógini verður 

strikaður. 

 

  

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd.     

 
 


