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Hoyringssvar viðvíkjandi uppskoti til løgtingslóg um manntal í 2011
Fíggjarmálaráðið hevur tann 31. januar 2011 sent Umhvørvisstovuni uppskot til løgtingslóg um manntal
í 2011 til hoyringar, við svarfreist tann 11. februar 2011. Umhvørvisstovan hevur hesar viðmerkingarnar
til lógaruppskotið:
Í § 6 í lógartekstinum, eins og í teim almennu viðmerkingunum, verður áherðsla løgd á, at ongar
upplýsingar frá manntalinum kunnu brúkast av øðrum myndugleikum, ella í skráum uttanfyri
Hagstovuna.
Umhvørvisstovan skilir væl, at hetta forboðið er ásett í mun til teir persónsupplýsingarnar, ið verða
innsavnaðir. Hinvegin er tað eitt sindur óskiljandi, at forboðið eisini skal fevna um upplýsingar um
sjálvt býlið. Seinasta árið hevur Umhvørvisstovn nevniliga arbeitt saman við Manntalsverkætlanarbólkinum um at kanna fortreytirnar fyri at skipa eina føroyska býlis- og bygningsskrá
(B&B). Í øðrum Norðanlondum hava upplýsingar um býli, sum eru fingnir til vega gjøgnum
fólkateljingar, verið byrjanin til býlisskráir. Tá t.d. Bolig- og Bygningsregisteret í Danmark bleiv
stovnað, var hetta gjørt við grundarlagi í fólkateljingum. Tí hevði verið upplagt, at havt sama møguleika
í sambandi við føroyska manntalið í 2011, til at lagt grundarsteinin til eina føroyska býlis- og
bygningsskrá.
Umhvørvisstovan er av tí fatan, at tað ikki hevði skapt nakað misálit á manntalið, um
niðanfyristandandi upplýsingar úr manntalsspurnarblaðnum, verða skrásettar í almennum skráum:
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Hvussu nógvar fermetrar er býlið tilsamans?
Hvussu nógv av hesum er óinnrættað?
Hvussu verður býlið hitað?
Hvørjar orkukeldur verða nýttar til upphiting?
Nær var bygningurin bygdur ella umbygdur?
Hvussu nógvar hæddir er bygningurin?

Umhvørvisstovan mælir til, at forboðsásetingarnar í § 6, við tilhoyrandi almennum og serligum
viðmerkingum, verða soleiðis broyttar, at møguligt verður at skráseta ávísar upplýsingar um býlini í eini
nýggjari føroyskari býlis- og bygningsskrá (B&B). Ítøkiliga kann hetta, í manntalinum 2011, gerast við,
at nakrir av spurningunum um býlini verða skrásettir á einum sjálvstøðugum reyðum spurnarblaði, har
tað greitt framgongur, at hesir upplýsingarnir kunnu brúkast í øðrum almennum skráum.
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