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Tórir Michelsen

Fra: Bjarni Askham Bjarnason
Sendt: 11. februar 2020 17:36
Til: Tórir Michelsen
Emne: Fw: Lógaruppskot til hoyringar (vakmyndatól í undirsjóvartunlunum og rætt hjá 

tunnilsfeløgunum at fáa upplýsingar úr akfarsskránni)

Sent using OWA for iPhone 

From: Teitur Samuelsen <tesa@estunlar.fo> 
Sent: 11 February 2020 17:32:01 
To: Bjarni Askham Bjarnason 
Cc: Uni Danielsen 
Subject: Lógaruppskot til hoyringar (vakmyndatól í undirsjóvartunlunum og rætt hjá tunnilsfeløgunum at fáa 
upplýsingar úr akfarsskránni)  

Til Fíggjarmálaráðið 

Viðv. uppskoti til løgtingslóg um vakmyndatól í undirsjóvartunlum v.m. 

Vísandi til teldupost frá Fíggjarmálaráðnum frá 20. januar 2020 og fund okkara millum 
viðvíkjandi: Uppskot til løgtinglóg um vakmyndatól í undirsjóvartunlunum um rætt hjá 
tunnilsfeløgunum at fáa stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni, hava P/F Eystur- og 
Sandoyartunlar, P/F Vágatunnilin og P/F Norðoyartunnilin hesar viðmerkingar: 

Bæði Vágatunnilin og Norðoyatunnilin hava gjøgnum nógv ár havt atgongd til akfarsskránna 
og hava kunnað móttikið upplýsingar elektroniskt, soleiðis at hesi feløg hava havt somu 
atgongd til akfarsskránna, sum løgreglan hevur. 

P/f ES-tunlar, P/F VT og P/F NT eru almenn partafeløg, sum sjálvsagt hava fyri neyðini at 
fáa at vita, hvør er eigari av einum akfari, sum koyrir gjøgnum tunlarnar. Tí er eisini í § 12 í 
løgtingslóg nr. 30 frá 14. apríl 2014, §8 í løgtingslóg nr. 6 frá 8. februar og í §6 í løgtingslóg 
frá 26. mars 2002 ásett, at feløgini hava rætt til uttan viðurlag at fáa upplýsingar frá 
Akstovuni um skrásettar eigarar og brúkarar av akførum til tess at ansa eftir gjaldsstøðunum. 
Til tess at kunna fremja eina innkrevjingarskipan er neyðugt, at felagið eisini fær 
stakupplýsingar um viðkomandi akfar, herundir upplýsingar um vekt, longd av akfari, um 
talan er um leigubil, taxavogn og aðrar upplýsingar knýttar at akfarinum. Viðvíkjandi 
bussum hevur felagið fyri neyðini at fáa upplýst mesta tal av ferðandi í skrásetta bussinum. 

Tað er sera týdningarmikið at undirstrika, at vakmyndatólini hjá felagnum hava tvey 
endamál. Annað endamálið er at kunna innkrevja tunnilsgjald, og í hesum sambandi hava 
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feløgini fyri neyðini at fáa upplýsingar um nummarplátu og síðani at kunna heinta neyðugar 
upplýsingar í akfarsskránni viðvíkjandi hesum akfari. Í hesum førinum hava feløgini ongan 
tørv fyri at síggja føraran.  

  

Hin parturin av málinum snýr seg um vakmyndatól, sum skulu ansa eftir trygdini í tunlunum. 
Til tess at røkja trygdina í tunlunum verður neyðugt at seta upp vakmyndatól, sum alla tíðina 
yvirváka ferðsluna í tunlunum. Undir hesum umstøðum er ikki praktiskt gjørligt at hava eina 
áseting um, at hesi vakmyndatól ikki kunnu síggja persónar, tí eitt nú í sambandi við 
ferðsluóhapp hendir jú tað, at persónar fara út úr akfarinum, og tí ber ikki til í lógaráseting at 
krevja, at treyt fyri loyvinum at hava eftiransing við vakmyndatóli skal vera, at av upptøkum, 
myndum og skrásetingum ikki kunnu síggjast persónar í akførunum. Tí er avgerandi neyðugt, 
at § 1, stk. 6, í uppskotinum verður strikað ella umorðað soleiðis, at vakmyndatól, sum er sett 
upp til tess at røkja trygdina í tunlunum, ikki hava hesa treyt. Endamálið við 
vakmyndatólunum til eftiransing av trygdini er, at hesi tól verða nýtt í sambandi við samskifti 
og herundir eisini at síggja, um persónar eru í tunlunum, eitt nú í sambandi við óhapp, 
eldsbruna v.m. Í sambandi við trygdina er eisini neyðugt, at tað ber til at síggja, hvussu 
nógvir persónar eru í akfarinum. 

  

Tí sigur tað seg sjálvt, at treytin fyri hesum loyvi ikki kann vera, at tað ikki kunnu síggjast 
persónar á upptøkunum. Annars er at viðmerkja, at upptøkurnar á vakmyndatólunum í Vága- 
og Norðoyatunlinum í sambandi við trygdina bert verða goymdar ella skrásettar í 14 dagar. 
Hetta sambært vegleiðing frá Dátueftirlitinum. Í somu vegleiðing ger Dátueftirlitið vart við, 
at greiðar mannagongdir skulu vera fyri, hvør hyggur, og nær hyggjast skal eftirupptøkunum 
og hvussu skal farast fram í sambandi við at tær verða nýttar. Tað eru bert fá starvsfólk sum 
hava atgongd til skipanina umvegis eina login skipan við loyniorði.  

 Um lógaruppskotið skal eisini generelt viðmerkjast, at P/f Vágatunnilin, P/f Norðoyatunnilin 
og P/f Eystur- og Sandoyartunlar mugu kunna samskipa innkrevjingina. Hesum má 
lógarteksturin taka hædd fyri. 

Viðvíkjandi gjaldi fyri upplýsingar undrar tað okkum, at lógaruppskotið í § 2, stk. 7, hevur 
áseting um, at landsstýrismanninum verður heimilað í kunngerð at áseta gjald fyri 
upplýsingar úr akfarsskránni, sum Akstovan letur tunnilsfeløgunum. Sambært § 12 í 
løgtingslógini um sjálvar tunlarnar er ásett, at P/f Eystur- og Sandoyartunlar hevur rætt til 
uttan viðurlag at fáa upplýsingar frá Akstovuni. Sama er galdandi samb. §8 í VT og §6 í NT. 
Vit kunnu taka undir við, at Akstovan ikki eigur at hava útreiðslur av hesum, men vit kunnu 
ikki taka undir við, at felagnum verður álagt at rinda fyri tær upplýsingar, sum fáast frá 
Akstovuni, við tilvísing til nevndu lógarheimild. 

Í viðmerkingunum verður sagt, at upplýsingar í sambandi við skrásetingar ikki mugu 
goymast meira enn í 30 dagar. Hertil er at viðmerkja, at tað sjálvandi má vera møguligt hjá 
felagnum at goyma myndirnar í sambandi við tunnilsgjaldið, um tað seinni verður neyðugt 
við próvførslu, eitt nú í sambandi við innheintingarmál v.m. Tí má felagið ikki undirleggjast 
eina treyt um at strika hesa upplýsing eftir 30 døgum, tí annars verður skipanin viðvíkjandi 
innkrevjing darvað av hesum. Annars er at viðmerkja, at tunnilsfeløgini nýta veitarar, sum 
viðgera og goyma upplýsingar fyri felagið, og tí má ásetingin í § 2, stk. 6, taka hædd fyri 
hesum. Tað er umráðandi fyri feløgini at kunna hýsa myndir t.d. hjá Elektron, Formula, 
Nema, Føroya Tele, sjálvsagt soleiðis, at datatrygdin í teimum skipanum, sum verða nýttar, 
eru í lagi. 
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Viðvíkjandi vakmyndatólum til yvirváking av trygd er eisini neyðugt, at aðrir myndugleikar í 
sambandi við vanlukkur fáa atgongd til skipanina, eitt nú løgreglan og alarmsentralurin, tí má 
lógaruppskotið eisini taka hædd fyri hesum. 

Víst verður annars til fund okkara millum í farnu viku. 

Vinarlig heilsan 

P/f Eystur- og Sandoyartunlar                            P/F Vága- og Norðoyatunnilin 

Teitur Samuelsen, stjóri                                       Uni Danielsen, stjóri 

Tel.: 231000                                                               Tel.: 285700 

Teldupost: tesa@estunlar.fo                             Teldupost: ud@tunnil.fo 

  

  


