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Ummæli av uppskoti til løgtingslóg um vakmyndatól í undirsjóvartunlum og elektroniskar 

stakupplýsingar frá Akstovuni 

Akstovan hevur lisið lógaruppskotið og undrast á orðingina í almennu viðmerkingunum á síðu 3 

undir nr. 1.2. Galdandi lóggáva, har tað í 2. avsnitti verður sagt: 

“Í teimum løgtingslógunum er ikki ásett beinleiðis, at tunnilsfeløgini kunna hava vakmyndatól í 

undirsjóvartunlunum ella at feløgini kunnu fáa atgongd til upplýsingar úr akfarsskránni hjá 

Akstovuni.” (okkara framheving) 

Her má onkur misskiljing vera íkomin. 

Í øllum trimum tunnilslógunum, nevniliga § 8 í løgtingslóg nr. frá 8. februar 2000 um fast 

samband um Vestmannasund, § 6 í løgtingslóg nr. 33 frá 26. mars 2002 um fast samband um 

Leirvíksfjørð og § 12 í løgtingslóg nr. 30 frá 14. apríl 2014 um at stovna partafelag og at byggja 

og reka undirsjóvartunlar millum Streymoy og Eysturoy og millum Streymoy og Sandoy, er 

ásett, at “Felagið hevur rætt til uttan viðurlag at fáa upplýsingar frá Akstovuni um skrásettar 

eigarar og brúkarar av akførum til tess at ansa eftir gjaldsstaðnum.” 

Hinvegin fegnast Akstovan um, at heimildin hjá tunnilsfeløgunum at fáa elektroniskar 

stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni nú verður savnað í einari lóg, heldur enn í 

trimum staklógum.  

Tá heimildin at fáa elektroniskar stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni nú verður 

savnað í einari lóg, er spurningurin, um heimildirnar at fáa upplýsingar frá Akstovuni í einstaku 

tunnilslógunum ikki samstundis eiga at verða strikaðar.  

Í § 2, stk. 4 í uppskotinum stendur “brúkarum og ánarum”. Tað rætta er, at eigarin verður 

nevndur fyrst “eigarum og brúkarum”. 
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Í serligu viðmerkingunum til § 2 á síðu 9 verður sagt: “Í stk. 4 verður sagt, at stakupplýsingar, 

sum tunnilsfeløgini kunnu fáa, eru eigari, brúkari og bústaður hjá eigara.”  

Her hevði verið gott, um “og brúkara.” varð skoytt upp í endan av setninginum.  

 

Akstovan hevur ikki aðrar viðmerkingar til lógaruppskotið. 

 

 

Blíðar heilsur 

 

 

 

Jákup Jacobsen, stjóri    


