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Heilsu- og innlendismálaráðið fekk tann 11. januar 2018 uppskot til løgtingslóg um virkisskrá 

til ummælis. Heilsu- og innlendismálaráðið hevur í hesum sambandi havt uppskotið til 

ummælis hjá Umhvørvisstovuni, sum hevur gjørt viðmerkingar til lógaruppskotið. 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið og Umhvørvisstovan hava hesar viðmerkingar: 

1. Tinglýsingin á Umhvørvisstovuni hevur tørv á, at persónar ella eindir, sum ikki eru 

likamligir persónar, kunnu verða skrásettir í virkisskránni. Hetta er ein fyritreyt fyri 

eintýddari eyðmerking í tingbókini. Verður hetta galdandi við § 3 í 

lógaruppskotinum? 

 

2. § 7 í lógaruppskotinum gevur heimild til, at virkisskráin kann heinta og útflýggja 

grundardátur úr fólkayvirlitinum. Í viðmerkingunum til § 7 stendur fyrst, at hesar 

upplýsingar eru p-tal, navn og adressur. Seinni í viðmerkingunum stendur, at p-talið 

ikki skal útflýggjast úr virkisskránni. Í § 15, stk. 2 verður eisini staðfest, at p-tøl ikki 

skulu útflýggjast. Viðmerkingarnar til § 7 kunnu sýnast mótsigandi. Tað eigur at vera 

týðuligt, at p-tøl, sum ásett í § 15, stk. 2, ikki skulu útflýggjast úr virkisskránni.  

 

3. Í viðmerkingunum til § 15 stendur, at “orsøkin til orðingina “ella í aðrari lóggávu” er 

m.a. at tað í aðrari lóggávu kunnu vera ásetingar, ið avmarka útflýggjan av ávísum 

grundardátum í serligum førum. Hetta kann eitt nú vera í lóg um fólkayvirlit um ikki 

at útflýggja vard nøvn og bústaðir.” Sambært viðmerkingunum til § 7 er ætlanin ikki, 

at vard nøvn og bústaðir skulu vera partur av virkisskránni. Hetta verður mett at vera 

ein ov bleyt orðing. Sambært § 31 í fólkayvirlitslógini kann ein myndugleiki “bara 

lata upplýsingar, undir hesum vard nøvn og bústaðir víðari til aðrar almennar 

myndugleikar ella privat, tá ið hetta er heimilað í lóg, ella tá ið Innlendismálaráðið 

hevur givið loyvi til tess.” 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið mælir til at skriva í viðmerkingarnar, at vard nøvn og 

bústaðir undir ongum umstøðum mugu verða atkomulig umvegis virksisskránni. 
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4. Í lógaruppskotinum stendur einki um at adressur í virkisskránni skulu vera offisiellar 

adressur úr landsadressuskránni. Tað er týdningarmikið, at tá talan er um adressur í 

virkisskránni, at hesar skrásetast við L-tali úr landsadressuskránni. 

 

 

Vegna Heilsu- og innlendismálaráðið 

 

Jónas Tór Næs 

fulltrúi 

 

 

 

 

 

 

 

Ískoyti til ummælisskriv, 8. februar 2019 

  

1) í gr. 15, stk. 2, verður skrivað “almennar stovnar fevndir av § 11, stk. 1 í” 

persónsupplýsingarlógini. Skal greinin ikki umorðast? Greinin í persónsupplýsingarlógini 

fevnir ikki um ávisar almennar stovnar, men heldur til hvat endamál almennir myndugleikar 

kunnu nýta persónstalið til (til eintýdda eyðmerking ella sum skránummar).  

 

2) í gr 15, stk. 6, skriva tit “tá ið Heilsu- og innlendismálaráðið hevur givið loyvi til tess”. Er 

hetta rætt orðað? Tað er ikki vanligt, at skriva ráðið í lóggávuna. Vanligt er at vísa til 

landsstýrismannin. Lógartænastan hevur sikkurt eisini onkra meining hesum viðvíkjandi.  

 


