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Løgtingið 
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Málsviðgjørt: AP 

 

 

Løgtingsmál nr. 120/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ferðslu 

(Atgongd til upplýsingar úr akfarsskránni) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ferðslu 

(Atgongd til upplýsingar úr akfarsskránni) 

 

§ 1 
 

Í løgtingslógarkunngerð nr. 14 frá 2. mars 

1988 um ferðslu, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 94 frá 6. juni 2017, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Yvirskriftin yvir § 11 verður orðað 

soleiðis:  

 

“Skráseting av motordrivnum akførum 

o.a.” 

 

2. Aftan á § 11 a verður sett:  

 

“Atgongd til skrásettar upplýsingar 

 

§ 11 b. Atgongd til elektroniskar 

upplýsingar úr akfarsskránni hjá 

Akstovuni kann latast almennum 

eftirlitsmyndugleikum. 

Stk. 2. Atgongd til elektroniskar 

upplýsingar um navn og bústað hjá 

eigarum og brúkarum av akførum og 

tøkniligar upplýsingar um akfør kunnu 

latast úr akfarsskránni hjá Akstovuni til 

tryggingarfeløg í Føroyum í sambandi 

við, at eigari ella brúkari hevur teknað 

ábyrgdartrygging fyri akfar sbrt. § 55 a 

í hesi løgtingslóg. 

Stk. 3. Atgongd til elektroniskar 

stakupplýsingar um navn og bústað hjá 

eigarum og brúkarum av akførum kann 

latast úr akfarsskránni hjá Akstovuni til 

feløg og stovnar, sum krevja inn gjald 

fyri nýtslu av almennum tænastum, 

treytað av, at hvørt akfar sær 

frammanundan er eyðmerkt við at 

upplýsa nummarspjaldur. 

Stk. 4. Atgongd til elektroniskar 

stakupplýsingar um navn og bústað hjá 

eigarum og brúkarum av akførum og 

tøkniligar upplýsingar um akfør kunnu 

latast úr akfarsskránni hjá Akstovuni til 

peningastovnar í Føroyum í sambandi 

við tinglýsing av panti í akfarinum í 

akfarsbókini hjá Umhvørvisstovuni 

treytað av, at hvørt akfar sær 

frammanundan er eyðmerkt við at 

upplýsa nummarspjaldur. 

Stk. 5. Atgongd til elektroniskar 

stakupplýsingar um skrokknummar á 
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akførum kann latast úr akfarsskránni 

hjá Akstovuni til bilasølur, verkstøð og 

eykalutagoymslur treytað av, at hvørt 

akfar sær frammanundan er eyðmerkt 

við at upplýsa nummarspjaldur. 

Stk. 6. Upplýsingar, ið eru fingnar eftir 

stk. 1-4, mugu ikki latast øðrum 

privatum, uttan so, at hetta er heimilað 

í lóg. 

Stk. 7. Landsstýrismanninum verður 

heimilað í kunngerð at áseta nærri 

treytir fyri atgongd til skrásettar 

upplýsingar, sum verða latnar eftir stk. 

1-5, og at áseta gjald til Akstovuna fyri 

upplýsingar, sum verða latnar eftir stk. 

3-5.” 

 

3. § 64 k, stk. 1, nr. 7 verður orðað 

soleiðis: 

“7) Fyri endurnýggjan av koyrikorti 

hjá umsøkjarum, sum hava fylt 75 ár, 

verður onki goldið.” 

 

§ 2 

 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

Stk. 2. Ásetingarnar í § 8 í løgtingslóg 

um fast samband um Vestmannasund, 

§ 6 í løgtingslóg um fast samband um 

Leirvíksfjørð og løgtingslóg § 1 um 

rætt hjá P/F Vága Floghavn at fáa 

upplýsingar frá Akstovuni verða í gildi, 

til landsstýrismaðurin hevur sett 

kunngerðina í § 11 b, stk. 7, sum ásett í 

§ 1, nr. 2, í gildi.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Málið varð fyrstu ferð lagt fyri tingið á vári 2017, løgtingsmál nr. 104/2016. Rættarnevndin 

valdi at strika ásetingina um akfarsskránna við m.a. teirri grundgeving, at akfarsskráin ikki 

bara skuldi vera fyri útvaldar stovnar, feløg og fyritøkur. Meirilutin í Rættarnevndini mælti í 

áliti sínum til, at landsstýrismaðurin gjørdi eitt broytingaruppskot at leggja fyri Løgtingið, 

sum generelt var meira smidligt, men har atlit tó skuldu takast til verjuna av 

persónsupplýsingum.  

 

Soleiðis sum løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum (Persónsupplýsingarlógin) er 

sett saman, verður torført at gera eina smidligari skipan, sum ger tað møguligt hjá enn fleiri 

stovnum, virkjum og feløgum at fáa atgongd til akfarsskránna. Um hetta skal lata seg gera, 

verður neyðugt at gera broytingar í persónsupplýsingarlógini. Tí hevur landsstýrismaðurin í 

samferðslumálum tikið avgerð um at leggja tað sama uppskotið fram fyri Løgtingið aftur.   

 

Atgongd hjá heimilaðum myndugleikum, stovnum og øðrum til akfarsskránna hjá Akstovuni 

er í verandi støðu ikki savnað í einari lóg, men er í staðin ásett í fleiri einstøkum lógum. Hetta  

verður mett at vera óheppið, og so hvørt sum fleiri onnur áhugað søkja um atgongd til  

akfarsskránna skal lóggevast um hetta av nýggjum hvørja ferð. Tí verður mælt frá at  

gera fleiri einstakar lógir á hesum øki.  

 

Skotið verður upp, at atgongd til elektroniskar upplýsingar um eigarar, brúkarar og 

akfør í akfarsskránni hjá Akstovuni verður skipað hjá heimilaðum pørtum í eina nýggja grein 

í ferðslulógini, sum greitt tilskilar atlit og treytir fyri atgongd, og at landsstýrismaðurin fær  

heimild til í kunngerð at áseta nærri treytir fyri atgongdina til skrásettu upplýsingarnar og til  

at áseta gjald til Akstovuna fyri upplýsingar, sum verða latnar øðrum enn almennum 

myndugleikum og tryggingarfeløgum. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Í galdandi ferðslulóg eru ongar beinleiðis ásetingar um elektroniska atgongd til skrásettar  

upplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni. Hinvegin er ásett í einstøku løgtingslógunum  

um undirsjóvartunlar undir Vestmannasundi (løgtingslóg nr. 6 frá 8. februar 2000) og 

Leirvíksfirði (løgtingslóg nr. 33 frá 26. mars 2002), at feløgini hava rætt til at fáa upplýsingar 

frá Akstovuni um skrásettar eigarar/brúkarar av akførum til tess at eftiransa gjaldsstaðnum. 

Somuleiðis er tað ásett í løgtingslóg nr. 48 frá 12. mai 2015, um rætt hjá P/F Vága Floghavn 

at fáa upplýsingar frá Akstovuni, at felagið hevur rætt til at fáa elektroniska atgongd til at 

biðja um stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni um ein avmarkaðan skara av 

akførum við at upplýsa nummarplátu. Endamálið er at krevja inn gjald fyri nýtslu av 

parkeringsøkinum hjá P/F Vága Floghavn. 

 

Eftir galdandi lóg skulu umsøkjarar, sum skulu endurnýggja sær koyrikortið, og sum hava 

fylt 75 ár, rinda eitt gjald á kr. 150 til Akstovuna.  

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Í sambandi við viðgerðina á vári 2015 av løgtingslóg um atgongd hjá P/F Vága Floghavn til  
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skrásettar upplýsingar í akfarsskránni hjá Akstovuni (løgtingslóg nr. 48 frá 12. mai 2015), 

varð tað mett óheppið at halda fram við fleiri einstøkum lógum um somu heimildir til ymisk 

endamál. Frammanundan eru heimildir í løgtingslógunum um fast samband um 

Vestmannasund og Leirvíksfjørð. 

 

Samstundis eru tað onnur áhugað, so sum føroysku peningastovnarnir og eykalutasølur, sum  

eisini ynskja atgongd til avmarkaðar upplýsingar úr akfarsskránni, uttan at ítøkilig  

lógarheimild er fyri slíkari atgongd.  

 

At enda hevur Akstovan víst á, at tað er óheppið, at myndugleikar og stovnar, sum av  

eftirlitsávum hava atgongd til akfarsskránna við heimild í øðrum serlógum, ikki eisini eru  

fevndir av eini ítøkiligari heimild í ferðslulógini um atgongd til skrásettar upplýsingar í  

akfarsskránni.  

 

Skotið verður tí upp, at skipaðar reglur verða um elektroniska atgongd hjá almennum  

eftirlitsmyndugleikum, tryggingarfeløgum í Føroyum, feløgum og stovnum, sum krevja gjald  

fyri nýtslu av almennum økjum og tænastum, peningastovnum í Føroyum, bilasølum,  

verkstøðum og eykalutasølum, og at landsstýrismaðurin fær heimild í kunngerð at áseta nærri  

treytir fyri atgongd til skrásettar upplýsingar og at áseta gjald til Akstovuna fyri upplýsingar,  

sum verða latnar eftir § 11 b, stk. 3-5. Gjaldið er eitt íbindingargjald, sum er í samsvari við 

kostnaðin av íbindingini, og eitt árligt gjald, sum er í samsvari við rakstur, loyvir og atgongd 

til skrásettar upplýsingar.  

 

Spurningurin um víðarilatan av upplýsingum úr akfarsskránni hjá Akstovuni hevur áður verið 

viðgjørdur millum Dátueftirlitið og Akstovuna. Dátueftirlitið metir, at 

eitt heimildargrundarlag í persónsupplýsingarlógini (løgtingslóg. nr. 73 frá 8. mai 2001) um 

at lata einum og hvørjum atgongd til upplýsingar um eigaraviðurskifti í akfarsskránni helst 

skal finnast í § 9, stk. 1, nr. 6 í persónsupplýsingarlógini. Ásetingin er grundað á eina 

ítøkiliga meting av, hvørt ein víðarilatan av røttum kann fylgja einum sjálvsagt heimilaðum 

áhugamáli hjá dátuábyrgdaranum ella tí triðjapersóni, sum hevur fingið 

persónsupplýsingarnar, og fyrilitið fyri skrásetta ikki er eins stórt og hesi áhugamál.  

 

Umframt elektroniska víðarilatan av upplýsingum, fær Akstovan leypandi ítøkiligar  

fyrispurningar um navnaupplýsingar úr akfarsskránni. Í samsvari við sjónarmiðini hjá  

Dátueftirlitinum letur Akstovan hesar upplýsingar víðari í samsvari við § 4 í innlitslógini 

(løgtingslóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í fyrisitingina), tá ið treytirnar í § 9, stk. 1, nr. 

6 í persónsupplýsingarlógini (løgtingslóg nr. 73. frá 8. mai 2001 um viðgerð av 

persónsupplýsingum) eru til staðar, sum er ein meting av, hvørt ein víðarilatan er neyðug fyri, 

at tann, sum upplýsingarnar verða latnar víðari til, kann fylgja einum sjálvsagt heimilaðum 

áhugamáli, og fyrilitið fyri skrásetta ikki er eins stórt og hesi áhugamál. Tað kann t.d. vera 

fyrispurningur um eigara av akfari, har spyrjarin hevur eitt gjaldskrav í sambandi við sølu av 

bensini, parkering, umvæling ella líknandi.  

Upplýsingar um avgjalds- ella fíggjarlig viðurskifti í einum akfari, verða ikki latnar øðrum  

enn skrásetta uttan so, at tað er heimilað í § 9, stk. 1 í persónsupplýsingarlógini.  

 

Gjaldið fyri útgávu av koyrikorti hjá teimum, sum afturvendandi endurnýggja koyrikortið og 

hava fylt 75 ár er kr. 150 sbrt. § 64 k, stk. 1, nr. 7 í ferðslulógini. At sleppa undan hesum 

gjaldi hevur ein ávísan fíggjarligan týdning fyri tey, sum eru 75 ár og eldri. 
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1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið var til ummælis hjá øllum týðandi pørtum, tá ið uppskotið varð lagt fram á vári 

2017. Tí hevur tað ikki verið mett at vera neyðugt at senda lógaruppskotið til ummælis einaferð 

enn. 

 

Tey hoyringssvar, sum nú eru við sum fylgiskjøl í hesum lógaruppskotinum, eru tey somu, sum 

vóru við, tá ið uppskotið seinast bleiv lagt fram (løgtingsmál nr. 104/2016). Nú eru tó bara tey 

hoyringssvarini, sum hava týdning í sambandi við akfarsskránna, løgd við.  

 

Yvirlit yvir tey, sum fingu uppskotið til ummælis á vári 2017: 

 

 Uttanríkis- og vinnumálaráðið 

 Heilsu- og innlendismálaráðið 

 Almannamálaráðið 

 Fíggjarmálaráðið 

 Landslæknin 

 Serlæknafelag Føroya 

 Kommunulæknafelagið 

 Landsverk 

 Vinnuhúsið 

 Kommunufelagið 

 Føroya Landfúti 

 Føroya Politistafelag  

 TAKS 

 Ráðið fyri Ferðslutrygd 

 Felagið fyri føroyskar advokatar 

 Dómaraskrivstovan  

 Koyrilærarafelagið 

 Tryggingarfelagið Føroyar 

 Trygd 

 Dátueftirlitið 

 Felagið fyri Peningastovnar 

 Tunnil.fo 

 P/f Vága Floghavn 

 P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar 

 Umhvørvisstovan 

 Bilhandlarafelagið 

 Landsfelag Pensjonista 

 

Yvirlit yvir innkomin hoyringssvar, seinast málið var fyri í Løgtinginum, tó bara tey, sum 

viðvíkja akfarsskránni: 

 

 Handilsvinnufelagið 

 Kommunufelagið 

 Dátueftirlitið 

 Sorinskrivarin 

 Trygd 
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Handilsfelagið (Vinnuhúsið) vísti í hoyringssvari sínum á ójavnan um atgongd til 

akfarsskránna hjá Akstovuni. Víst varð á, at verandi uppskot loyvir ávísum  

almennum partafeløgum atgongd til akfarsskránna, samstundis sum ávísar privatar fyritøkur  

skuldu fáa atgongd. 

 

Handilsfelagið vísti til ásetingarnar í § 11 b, serliga stk. 2, 3 og 4. Hesar ásetingar eru ikki  

nýggjar, men sum greitt frá í almennu viðmerkingunum, var endamálið at skipa og samla 

hesar upplýsingar, sum almennir stovnar hava fyri neyðini at fáa upplýst, innan  karmarnar í 

Persónsupplýsingarlógini og m.a. kann nevnast, at tríggjar singulerlógir eru, sum allar eru 

væntandi at verða lagdar undir felags akfarsskránna hjá Akstovuni. 

 

Trupulleikin hjá Handilsfelagnum var m.a., at bilar rýmdu frá oljusølum uttan at rinda fyri 

oljurokningina, og Handilsfelagið ynskti, at privatu oljufeløgini fingu neyðuga elektroniska  

atgongd til akfarsskránna hjá Akstovuni fyri at fáa upplýst eigara á einum bili.  

 

Oljufeløgini hava aðrar møguleikar at finna fram til eigara av bilinum, til dømis at ringja til  

løgregluna, sum svarar ta tíð, oljusølurnar eru opnar, ella til Akstovuna dagin eftir.  

 

Landsstýrismaðurin fer ikki at ganga umbønini hjá Handilsfelagnum á møti, tí at mett  

varð, at elektroniska atgongdin ikki er í samsvari við ásetingina um eitt sjálvsagt heimilað 

áhugamál í § 9, stk. 1, nr. 6 í Persónsupplýsingarlógini.  

 

Kommunufelagið frøddist yvir, at skaptir verða øktir møguleikar at fáa atgongd til skrásettar 

upplýsingar. Tó loyvdi Kommunufelagið sær at koma við viðmerking um, at heldur enn at 

halda fast við eina tunga bureaukratiska skipan rundan um nakað so einfalt sum upplýsing um 

sambandið millum eitt skrásett akfar og eigara tess, so átti heldur at verið arbeitt við at gera 

akfarsskránna almenna og opna, sjálvsagt við neyðugum fyriliti fyri verju av 

persónsupplýsingum o.ø. 

Tá hugsað verður um, at tað í dag t.d. ber til hjá einum og hvørjum at kunna seg um, hvør er  

eigari av einari fastogn, og hvør veðseting, úttøka o.t. er lýst í ognini, ella at skattalistar liggja  

alment frammi, so hevði Kommunufelagið trupult við at síggja, at serlig orsøk er til ikki at  

gera eina akfarsskrá almenna, soleiðis at tey, sum hava fyri neyðini at kunna seg um samband  

millum akfar og eigara, kunnu gera hetta sum sjálvgreiðslu. 

 

Í hoyringssvari frá Sorinskrivaranum bleiv víst á, at sum § 11 b, stk. 1 er orðað, er ikki 

eyðsæð, at Føroya Rættur fær heimild eftir § 11, stk. 1. Samferðslumálaráðið hevur ikki í 

nakrari áseting nýtt beinleiðis heitið, sum kemur undir hvørja grein. 

 

Í serligu viðmerkingunum fyri § 11 b, stk. 1, er Sorinskrivarin nevndur svarandi ynski teirra. 

 

Dátueftirlitið býtti hoyringssvar sítt í tveir partar. Tann eina, sum viðger  

samskiftið millum Dátueftirlitið og Akstovuna og hin partin, sum umrøður hetta  

lógaruppskot. Dátueftirlitið vísti á, at uttan at taka endaliga støðu til, hvussu ásetingarnar í lóg 

um innlit skulu tulkast, so kundi Dátueftirlitið upplýsa, at eitt heimildargrundarlag í 

persónsupplýsingarlógini at lata einum og hvørjum atgongd til upplýsingar um eigaraskifti í 

akfarsskránni, helst (undirstrikað av ráðnum) skuldi finnast í § 9, stk. 1, nr. 6 í 

persónsupplýsingarlógini. 
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Hvat viðvíkti fyrra partinum av hoyringssvarinum frá Dátueftirlitinum um samskiftið millum  

Dátueftirlitið og Akstovuna, hevði Samferðslumálaráðið sum so ikki nakrar viðmerkingar til  

annað enn, at Samferðslumálaráðið hevur álit á, at Akstovan í sambandi við umbønir um 

innlit, fylgir galdandi lógum og reglum á økinum.  

 

Annar parturin hjá Dátueftirlitinum viðvíkti teimum faktuellu viðurskiftunum í 

lógaruppskotinum, og skal landsstýrismaðurin taka samanum og boða frá, at allar kunngerðir, 

sum uppskotið leggur upp til skulu gerast, verða sendar viðkomandi pørtum, harundir 

Dátueftirlitinum.  

 

P/F Trygd hevði sum viðmerking til § 11 b eitt ynski um, at tryggingarfeløgini eisini fingu 

elektroniska atgongd til akfarsbókina hjá Umhvørvisstovuni. Akfarsskráin hjá Akstovuni 

fevnir ikki um akfarsbókina, sum er tinglýsing í bilbókini. Hesa tinglýsing í bilbókini umsitur 

Umhvørvisstovan, sum er stovnur undir Heilsu- og Innlendismálaráðnum. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið fer ikki at hava stórvegis fíggjarligar avleiðingar fyri landið ella landsstovnar. Teir 

kostnaðir, sum Akstovan fer at hava av øktari atgongd til elektroniskar upplýsingar úr 

akfarsskránni, verða eftir uppskotinum rindaðir við íbindingar- og rakstrargjaldi.  

Fíggjarligu avleiðingarnar av, at onki gjald verður tikið fyri endurnýggjan av koyrikorti hjá 

eldri bilførarum, eru lutfalsliga lítlar fyri Akstovuna. 

Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið fer at gera umsitingina hjá Akstovuni lættari við tað, at Akstovan sleppur undan 

dagligu umbønunum um innlit í navn og bústað hjá eigarum og brúkarum av akførum frá eitt 

nú peningastovnum og Fútarættinum. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið um atgongd til elektroniskar upplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni fer at 

hava jaligar avleiðingar fyri vinnuna við tað, at lættari verður at sleppa fram at umbidnu 

upplýsingunum. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar umhvørvisligar avleiðingar. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóða sáttmálar á ferðsluøkinum.  
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2.8. Marknaforðingar 

Ongar kendar marknaforðingar eru á økinum.  

 

2.9. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1, yvirskriftin yvir § 11 

Tað er bert talan um eina málsliga broyting, av tí at v.m. ikki er ein føroysk stytting. Tí verður 

styttingin broytt til o.a. 

 

Til nr. 2, § 11 b 

Skotið verður upp, at settar verða nýggjar ásetingar í § 11 b í ferðslulógini um elektroniska  

atgongd hjá øðrum myndugleikum, stovnum og feløgum, sum av eftirlitsávum og í sambandi  

við útinnan av sínum virksemi, hava tørv á upplýsingum um akfør, eigarar og brúkarar í  

elektroniskum formi.  

 

Skotið verður upp í § 11 b, stk. 1, at atgongd til elektroniskar upplýsingar úr akfarsskránni  

hjá Akstovuni kunnu latast almennum eftirlitsmyndugleikum. Hesin listin er ikki lýstur út í 

æsir. Talan er um navnaupplýsingar um eigarar og brúkarar av akførum og um tekniskar 

upplýsingar um akfør hjá hesum áður nevndu.  

 

Sum er, snýr tað seg um hesar eftirlitsmyndugleikar: 

1) Løgreglan, sum hevur elektroniska atgongd til akfarsskránna í sambandi við kanning av  

einum akfari, fyri at fáa vitan um akfarið við heimild í § 13 í ferðslulógini. 

2) TAKS, sum hevur elektroniska atgongd til akfarsskránna í sambandi við eftirlit við  

akførum, sum koma undir skattafrían ágóða og eru undantikin MVG við heimild í § 31,  
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stk. 1 í løgtingslóg um meirvirðisgjald. 

3) Fútaskrivstovan, sum hevur elektroniska atgongd til akfarsskránna í sambandi við eftirlit  

og umsiting av parkeringsskipanini, sbrt. § 58 e í ferðslulógini. 

4) Umhvørvisstovan, sum hevur elektroniska atgongd til akfarsskránna, og  

Dómaraskrivstovan, sum ynskir elektroniska atgongd til akfarsskránna í sambandi við  

tinglýsing av panti í bilbókini, sbrt. kapittul 6 a í løgtingslóg nr. 55 frá 16. august 1962 um  

tinglýsing. 

5) Kommunala Brennistøðin og IRF, sum hava atgongd til akfarsskránna í sambandi við  

útgjald av burturbeiningargjaldi fyri burturbeind akfør, sbrt. § 6 í kunngerð nr. 45 frá 11. mai  

2010 um burturbeiningargjald á motorakførum.  

6) Tórshavnar kommuna, sum ynskir elektroniska atgongd til upplýsingar um  

nummarspjøldur og eigarar í akfarsskránni í sambandi við at veita parkeringsloyvi til  

íbúgvar í miðbýnum. 

 

Við heimild í § 11 b, stk. 7 ætlar landsstýrismaðurin í kunngerð at áseta nærri treytir fyri  

atgongd til skrásettar upplýsingar til omanfyri nevndu myndugleikar. 

 

Skotið verður upp í § 11 b, stk. 2, at atgongd til elektroniskar upplýsingar um navn og bústað  

hjá eigarum og brúkarum av akførum og tøkniligar upplýsingar um akfør kunnu latast úr  

akfarsskránni hjá Akstovuni til tryggingarfeløg í Føroyum í sambandi við, at eigari ella  

brúkari hevur teknað ábyrgdartrygging fyri akfar sbrt. § 55 a í ferðslulógini. Heruppií 

klippistøða, í sambandi við manglandi tryggingargjald fyri akfar, ið er tryggjað í viðkomandi  

tryggingarfelag.  

 

Sum er, hava tryggingarfeløgini Tryggingarfelagið Føroyar og Trygd elektroniska atgongd til  

at síggja upplýsingar um øll akfør og upplýsingar um eigarar, brúkarar og klippistøðu fyri  

persónar og akfør, sum eru tryggjað í viðkomandi tryggingarfelag. Uppskotið tryggjar, at  

tryggingarfeløgini fáa eina ítøkiliga heimild til elektroniska atgongd til akfarsskránna. 

 

Mett verður, at upplýsingar um eitt akfar og eigara/brúkara, sum verða latnar 

tryggingarfeløgunum, ikki eru ein viðkvom upplýsing sbrt. § 2, nr. 9 í 

persónsupplýsingarlógini (Ll.nr. 73/2001) og tí eru í samsvari við § 8, stk. 1, nr. 3 í  

persónsupplýsingarlógini um, at persónsupplýsingarnar bara verða viðgjørdar, um tær eru  

viðkomandi og ikki fevna um meira enn krevst fyri at røkja endamálið við innsavningini og  

víðari nýtsluni av upplýsingunum.  

 

Við tíðini er alt skrivligt samskifti millum Akstovuna og tryggingarfeløgini blivið talgilt, og í  

sambandi við lógarálagda ábyrgdartrygging av einum akfari hevur tað avgerandi týdning fyri  

tryggingarfelagið, at núverandi skráseting og tryggingarstøða akfarsins eru kend, tó ikki  

klippistøða fyri manglandi tryggingargjald, um akfarið er tryggjað í hinum  

tryggingarfelagnum, sum tí er fjald og mett sum ein óviðkomandi upplýsing.  

 

Við heimild í § 11 b, stk. 7 ætlar landsstýrismaðurin í kunngerð at áseta nærri treytir fyri 

atgongd til skrásettar upplýsingar til tryggingarfeløgini.  

 

Skotið verður upp í § 11 b, stk. 3, at atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um navn og  

bústað hjá eigarum og brúkarum av akførum kann latast úr akfarsskránni hjá Akstovuni til  

feløg og stovnar, sum krevja inn gjald fyri nýtslu av almennum økjum og tænastum, treytað  

av, at hvørt akfar sær frammanundan er eyðmerkt við at upplýsa nummarspjaldur.  

Sum er, er talan um hesi almennu partafeløg: 
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1) P/F Vágatunnilin, sum hevur atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um navn og bústað  

hjá eigarum og brúkarum av akførum, sbrt. § 8 í løgtingslóg nr. 6 frá 8. februar 2000 um fast  

samband um Vestmannasund, 

2) P/F Norðoyatunnilin, sum hevur atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um navn og  

bústað hjá eigarum og brúkarum, sbrt. § 6 í løgtingslóg nr. 33 frá 26. mars 2002 um fast  

samband um Leirvíksfjørð,  

3) P/F Vága Floghavn, sum hevur atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um navn og  

bústað hjá eigarum og brúkarum, sbrt. § 1 í løgtingslóg nr. 48 frá 12. mai 2015 um rætt hjá  

P/F Vága Floghavn at fáa upplýsingar frá Akstovuni. 

 

Harafturat er talan um P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar, sum eftir ætlan fara at krevja inn 

gjøld fyri nýtslu av tunlunum og tí fara at hava tørv á stakupplýsingum um navn og bústað 

hjá eigarum og brúkarum, sum eru eyðmerkt frammanundan við at upplýsa nummarspjaldur. 

 

 

Við heimild í § 11 b, stk. 7 ætlar landsstýrismaðurin í kunngerð at áseta nærri treytir fyri 

atgongd til skrásettar upplýsingar til almennu partafeløgini og stovnar og áseta gjald til  

Akstovuna fyri latnar upplýsingar. 

 

Verður uppskotið samtykt sum ætlað, fara einstøku ásetingarnar í omanfyri nevndu lógum,  

sum heimila atgongd til akfarsskránna hjá Akstovuni, úr gildi samstundis sum 

landsstýrismaðurin hevur sett kunngerðina í § 11 b, stk. 7 í gildi. 

 

Skotið verður upp í § 11 b, stk. 4, at atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um navn og  

bústað hjá eigarum og brúkarum av akførum, og tøkniligar upplýsingar um akfør kunnu latast  

úr akfarsskránni hjá Akstovuni til peningastovnar í Føroyum í sambandi við tinglýsing av  

panti í akfarinum í akfarsbókini hjá Umhvørvisstovuni, treytað av, at hvørt akfar sær  

frammanundan er eyðmerkt við at upplýsa nummarspjaldur. 

 

Sum er, hava peningastovnarnir ikki atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um navn og  

bústað hjá eigarum og brúkarum av akførum, men senda í staðin fleiri ferðir dagliga umbøn  

um innlit í umrøddu viðurskifti. Hetta er ein bæði tíðarkrevjandi og óneyðug mannagongd,  

samstundis sum alt annað samskifti verður talgilt. Betri Banki og Bank Nordik hava í 2015  

vent sær til Akstovuna við ynski um at fáa elektroniska atgongd til umrøddu upplýsingar, og 

á vári 2016 hevur Betri Banki enn einaferð vent sær til Akstovuna í sambandi við, at allir  

peningastovnar í Føroyum menna eina ráðgevingarskipan, sum byggir á, at peningastovnurin  

í sambandi við lánveiting og tinglýsing av panti kann heinta upplýsingar um akfarið hjá  

kundanum við at upplýsa nummarspjaldur, og harvið lætta um ráðgevingartilgongdina.  

 

Tinglýsingin á Umhvørvisstovuni heintar upplýsingar um akfarið, heruppií skrokknummar  

úr akfarsskránni hjá Akstovuni. Um skrokknummarið, sum peningastovnurin upplýsir í  

tinglýsingarskjalinum, víkir tað allarminsta frá skrásetingini hjá Umhvørvisstovuni, t.d. eitt o  

í staðin fyri 0, so vísir skipanin skjalið frá sær, og øll tilgongdin má byrja av nýggjum. Hetta 

er sera tíðarkrevjandi, kostnaðarmikið og ikki nøktandi. 

 

Við heimild í § 11 b, stk. 7 ætlar landsstýrismaðurin í kunngerð at áseta nærri treytir fyri  

atgongd til skrásettar upplýsingar til peningastovnar í Føroyum og áseta gjald til Akstovuna  

fyri latnar upplýsingar. 

 



 

11 / 12 

 

Skotið verður upp í § 11 b, stk. 5, at atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um  

skrokknummar á akførum kunnu latast úr akfarsskránni hjá Akstovuni til bilasølur, verkstøð  

og eykalutasølur treytað av, at hvørt akfar sær frammanundan er eyðmerkt við at upplýsa  

nummarspjaldur.  

 

Vinnuhúsið og umboð fyri eykalutasølur hava á fundi við landsstýrismannin víst á týdningin  

fyri viðskiftafólkið og fyri rættleikan at biðja um eykalutir til akfør, at eykalutasølan í  

sambandi við umbiðing av eykalutum kann sláa nummarspjaldrið upp í akfarsskránni og  

harvið fáa upplýst skrokknummarið, sum ger, at veitarin lættliga kann finna fram til rætta  

eykalutin til viðkomandi akfar. 

 

Við heimild í § 11 b, stk. 7 ætlar landsstýrismaðurin í kunngerð at áseta nærri treytir fyri 

atgongd til skrásettar upplýsingar til bilasølur, verkstøð og eykalutasølur og áseta gjald til  

Akstovuna fyri latnar upplýsingar. 

 

Skotið verður upp í § 11 b, stk. 6, at upplýsingar, ið eru fingnar eftir stk. 1-4, mugu ikki latast  

øðrum privatum, uttan so at hetta er heimilað í lóg. 

 

Skotið verður upp í § 11 b, stk. 7, at landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at  

áseta nærri treytir fyri atgongd til skrásettar upplýsingar, sum verða latnar eftir stk. 1-5, og at 

áseta gjald til Akstovuna, sum er í samsvari við útreiðslurnar fyri upplýsingar, sum verða 

latnar eftir stk. 3-5. 

 

Til nr. 3, § 64 k, stk. 1, nr. 7 

Mælt verður til í § 64 k, stk. 1, nr. 7 at strika gjaldið á kr. 150 fyri endurnýggjan av koyrikorti 

hjá umsøkjarum, sum hava fylt 75 ár.  

At sleppa undan hesum gjaldi hevur fíggjarligan týdning fyri eldri bilførarar og lutfalsliga 

lítlan týdning fyri koyrikortmyndugleikan. 

 

 

Til § 2 

 

Til § 2, stk. 1 

Lógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, sbrt. stk. 2. 

 

Til § 2, stk. 2 

Fyrr enn landsstýrismaðurin setur í gildi kunngerðirnar, sbrt. § 11 b, stk. 3, verða ásetingarnar 

í § 8 í løgtingslóg nr. 6 frá 8. februar 2000 um fast samband um Vestmannasund, § 6 í 

løgtingslóg nr. 33 frá 26. mars 2002 um fast samband um Leirvíksfjørð og løgtingslóg nr. 48 

frá 12. mai 2015, um rætt hjá P/F Vága Floghavn at fáa upplýsingar frá Akstovuni, verandi í 

gildi.  
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Samferðslumálaráðið, 28. februar 2018 

 

 

 

Henrik Old 

landsstýrismaður 

 

/ Rúni Joensen 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Hoyringssvar frá Handilsvinnufelagnum 

Fylgiskjal 3: Hoyringssvar frá Kommunufelagnum 

Fylgiskjal 4: Hoyringssvar frá Dátueftirlitinum 

Fylgiskjal 5: Hoyringssvar frá Sorinskrivaranum 

Fylgiskjal 6: Hoyringssvar frá Trygd 

 

 

 

 


