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Viðmerkingar til lógaruppskot í sambandi við yvirtøkuna av málsøkjunum
sjóuppmerking og vitaverk

Í sambandi við at landsstýrið hevur í hyggju at yvirtaka málsøkini sjóuppmerking og vitaverk,
fekk Heilsu- og innlendismálaráðið mikudagin 20. februar 2019 uppskot sendandi um
broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum og broyting í løgtingslóg um trygd á
sjónum. Freistin at senda inn ummæli er innan týsdagin 26. februar 2019.
Niðanfyri eru viðmerkingar Heilsu- og innlendismálaráðsins.
Bæði uppskotini eru tilevnað í sambandi við ætlaðu yvirtøkuna av málsøkjunum
sjóuppmerking og vitaverk. Sum nevnt í viðmerkingunum til bæði lógaruppskotini hevur
Løgtingið við løgtingslóg nr. 151 frá 12. desember 2018 samtykt at yvirtaka kort- og
landmátingarmyndugleikan. Undir kort- og landmátingarmyndugleikanum hoyra bæði
landkortsmyndugleikin og sjókortsmyndugleikin, sum verða yvirtikin ávikavist 1. apríl 2019
og 1. januar 2020. Ein komandi sjókortsmyndugleiki fer at hava ávíst samstarv við stovnin,
sum kemur at sita fyri økinum sjóuppmerking og vitaverk. Tað hevur stóran týdning, at tað
sum skjótast fæst greiða á hvørjir stovnar skulu sita fyri økinum.
Í pkt 1.4 samandráttur av nýskipanini við uppskotinum til broyting í lóg um trygd á sjónum
verður hugtakið “í føroyskum sjóuppmerkingarøki” nevnt. Hvussu langt røkkur hetta
hugtakið? Heilsu- og innlendismálaráðið mælir til at nágreina hugtakið í viðmerkingunum.
Í brotinum ummæli og ummælisskjal í báðum lógaruppskotunum framgongur ikki, at
uppskotið hevur verið til ummælis hjá Heilsu- og innlendismálaráðnum.
Í pkt. 2.2 umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur verður í uppskotinum til
broyting í ræðislógini greitt frá, at ætlanin er, at Sjóvinnustýrið ella Vørn skal yvirtaka
uppgávurnar hjá Søfartsstyrelsen. Í uppskotinum til broyting í lóg um trygd á sjónum stendur
hinvegin, at ætlanin er, at Sjóvinnustýrið skal yvirtaka uppgávurnar hjá Søfartsstyrelsen. Her
er Vørn ikki nevnt. Í hesum broti framgongur eisini, at uppgávurnar, sum Søfartsstyrelsen
hevur tikið sær av, og sum nú antin skulu útinnast av Sjóvinnustýrinum ella Vørn, fevna eitt
nú um útgávu av nautiskum ritum og altjóða samstarvi. Í hesum sambandi verður víst til
fylgiskjal 2 til lógaruppskotið, sum m.a. lýsir uppgávurnar á økinum. Í fylgiskjali 2 sæst, at
ein uppgáva hjá Søfartsstyrelsen er at senda út Maritime Safety Information (MSI) til sjófólk
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á føroyskum sjógvi. Heilsu- og innlendismálaráðið mælir til, at lýsa hvørji nautisk rit talan er
um í viðmerkingunum til lógaruppskotini heldur enn at vísa til eitt fylgiskjal.
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