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Løgtingsmál nr. 86/2019: Uppskot til løgtingslóg um vakmyndatól í 

undirsjóvartunlunum og um rætt hjá tunnilsfeløgunum at fáa elektroniskar 

stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni  

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

vakmyndatól í undirsjóvartunlunum og um rætt hjá tunnilsfeløgunum at fáa 

elektroniskar stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni 

 

 

Vakmyndatól í undirsjóvartunlunum 

 

§ 1. Feløgini P/F Vágatunnilin, P/F 

Norðoyatunnilin og P/F Eystur- og 

Sandoyartunlar kunnu eftiransa við 

vakmyndatóli í ávikavist Vágatunlinum, 

Norðoyatunlinum, Eysturoyartunlinum og 

Sandoyartunlinum, harundir á gjaldstøðum 

við tunlarnar og við innkoyringarvegir til 

tunlarnar. 

Stk. 2. Endamálið við eftiransingini sbrt. 

stk. 1 er at krevja inn gjald fyri koyring í 

undirsjóvartunlunum og at økja um 

trygdina í undirsjóvartunlunum.  

Stk. 3. Tunnilsfeløgini kunnu skráseta og 

goyma myndir og upptøkur frá 

vakmyndatólunum sbrt. stk. 1. 

Stk. 4. Tunnilsfeløgini gera vart við 

vakmyndatólini við at skelta týðuliga ella 

við aðrari týðuligari frámerking. 

Stk. 5. Tunnilsfeløgini kunnu geva 

upplýsingar frá vakmyndatólunum víðari 

sínámillum um gjøgnumkoyringar í 

tunlunum, um tey samskipa innkrevjing og 

gjaldsskipan í samstarvi sínámillum. 

Stk. 6. Tunnilsfeløgini kunnu við atliti at 

trygdini í tunlunum geva upptøkur og 

skrásetingar frá vakmyndatólunum víðari 

til løgregluna, alarmsentralin og 

bjargingarmyndugleikan. 

 

Atgongd til stakupplýsingar úr 

akfarsskránni hjá Akstovuni 

 

§ 2. Feløgini P/F Vágatunnilin, P/F 

Norðoyatunnilin og P/F Eystur- og 

Sandoyartunlar hava rætt til at fáa 

elektroniska atgongd til stakupplýsingar úr 

akfarsskránni hjá Akstovuni. 

Stk. 2. Endamálið við atgongdini sbrt. stk. 

1 er at krevja inn gjald fyri koyring í 

undirsjóvartunlunum. 

Stk. 3. Treytin fyri at fáa atgongdina sbrt. 

stk. 1 er, at hvørt akfarið sær 
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frammanundan er eyðmerkt við at upplýsa 

nummarspjaldur á akfarinum. 

Stk. 4. Stakupplýsingar, sum 

tunnilsfeløgini kunnu fáa sbrt. stk. 1, eru 

navn og bústaður hjá eigarum og brúkarum 

av akførum. 

Stk. 5. Tunnilsfeløgini kunnu eisini fáa 

ávísar tøkniligar upplýsingar um akfarið, 

treytað av, at hesir eru skrásettir í 

akfarsskránni. 

Stk. 6. Upplýsingar, sum tunnilsfeløgini 

fáa eftir stk. 1 og stk. 4 og 5 kunnu ikki 

verða latnar øðrum privatum uttan so, at 

hetta er heimilað í lóg. 

 

Gildiskoma 

 

§ 3. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Eysturoyartunnilin verður væntandi liðugur og klárur at koyra gjøgnum um ársskiftið 2020/21, 

meðan Sandoyartunnilin væntandi verður liðugur í 2023. 

 

Felagið P/F Eystur- og Sandoyartunlar og feløgini P/F Vágatunnilin og P/F Norðoyatunnilin 

hava tørv á vakmyndatólum í undirsjóvartunlunum fyri at kunna krevja inn gjøldini fyri at 

koyra gjøgnum tunlarnir. Vakmyndatólini eru eisini ein partur av trygdini í 

undirsjóvartunlunum. Vakmyndatól eru partur av norsku trygdarkrøvunum (standardunum), 

sum tunlarnir fylgja. Vakmyndatól eru eitt av krøvunum, tá ið tunlar eru longri enn 3 km. og 

ferðslan í miðal er meira enn 2.000 akfør um dagin. 

 

Vakmyndatólini hava sostatt tvey endamál. Fyrra endamálið er at kunna krevja inn gjaldið fyri 

at koyra gjøgnum tunlarnar. Til hetta endamálið eru vakmyndatól við tunnilsmunnarnar, sum 

eru knýtt at gjaldsskipanini. Seinna endamálið er at økja um trygdina í tunlunum. Til hetta 

endamálið eru vakmyndatól sett upp ymsastaðni inni í tunlunum. Vakmyndatólini inni í 

tunlunum gera tað møguligt at skráseta ferðsluvanlukkur, eld og møguligar aðrar vanlukkur. 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum metir, at greiðast er, at øll trý tunnilsfeløgini hava greiða 

lógarheimild til at hava vakmyndatól í undirsjóvartunlunum. Landsstýrismaðurin í 

fíggjarmálum heldur tað eisini vera neyðugt at staðfesta rættin hjá feløgunum at fáa atgongd til 

akfarsskránna hjá Akstovuni, harundir ávísar tøkniligar upplýsingar um akfør. 

 

Vakmyndatól hava verið í Vága- og Norðoyatunlunum, síðani tunlarnir lótu upp fyri ferðslu. 

Vakmyndatólini hava verið brúkt í sambandi við gjaldsskipanina og til at økja um trygdina í 

tunlunum. Nevnast kann, at á upptøkum frá vakmyndatólunum við tunnilsmunnarnar í Vága- 

og Norðoyatunlunum síggjast ikki persónar í akførunum. Á vakmyndatólunum inni í tunlunum, 

sum eru til at ansa eftir trygdini inni í tunlunum, slepst ikki undan, at persónar kunnu síggjast 

á upptøkum í ávísum førum, til dømis í sambandi við óhapp, eldsbruna og líknandi. 

 

Tey bæði feløgini, P/F Vágatunnilin og P/F Norðoyatunnilin, hava kunnað móttikið 

upplýsingar elektroniskt, síðani tunlarnir lótu upp fyri ferðslu, og feløgini hava havt somu 

atgongd til akfarsskránna, sum løgreglan hevur. Feløgini hava sjálvsagt fyri neyðini at fáa at 

vita, hvør er eigari av akførunum, sum koyra gjøgnum tunlarnar. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Tey trý almennu tunnilsfeløgini virka sambært løgtingslógunum um fast samband um 

Vestmannasund, um fast samband um Leirvíksfjørð og um at stovna partafelag og at byggja og 

reka undirsjóvartunlar millum Streymoy og Eysturoy og millum Streymoy og Sandoy. 

 

Í hesum løgtingslógunum er ikki ásett beinleiðis, at tunnilsfeløgini kunnu hava vakmyndatól í 

undirsjóvartunlunum. Í lógunum er ásett, at feløgini hava rætt til at fáa upplýsingar frá 

Akstovuni um skrásettar eigarar og brúkarar av akførum til tess at ansa eftir gjaldstaðnum. 

 

Danska fólkatingslógin lov nr. 278 af 9. juni 1982 om forbud mod privates TV-overvågning 

m.v. er sett í gildi í Føroyum við kongligari fyriskipan nr. 155 hin 21. mars 1988. TV-

overvågningsloven forðar fyri, at privat kunnu gera vakmyndatólsupptøkur av ”gade, vej, plads 
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eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.” Sambært Dátueftirlitinum eru 

tunnilsfeløgini í hesum høpinum at meta sum privat feløg. 

 

Hóast føroysku tunnilsfeløgini øll eru almenn partafeløg, verður hildið greiðast at heimila 

feløgunum við serstakari lóg at hava vakmyndatól í undirsjóvartunlunum fyri at kunna krevja 

inn gjøldini fyri at koyra gjøgnum tunlarnar og við atliti at trygdini í tunlunum. 

 

Hin 1. januar 2002 kom løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persónsupplýsingum 

í gildi. Persónsupplýsingarlógin hevur til endamáls at tryggja, at persónsupplýsingar verða 

handfarnar og viðgjørdar við neyðugum atliti at persónligum integriteti hjá tí einstaka, eins og 

at upplýsingar bert verða viðgjørdar, sum neyðugar eru, til tess at røkka ávísum endamáli. 

Persónsupplýsingar eru einhvør upplýsing og meting knýtt at einum ávísum likamligum 

persóni. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at geva teimum trimum tunnilsfeløgunum heimild til at 

hava vakmyndatól í undirsjóvartunlunum. Endamálið er eisini at staðfesta rættin hjá feløgunum 

at fáa elektroniskar stakupplýsingar úr akfarskránni hjá Akstovuni, harundir ávísar tøkniligar 

upplýsingar um akfør. 

 

Undirsjóvartunlarnir eru bygdir eftir og fylgja norskum standardum (norskum trygdarreglum). 

Vakmyndatól eru partur av trygdarkrøvunum, tá ið tunlar eru longri enn 3 km og ferðslan í 

miðal er meira enn 2.000 akfør um dagin. Vakmyndatólini eru tí partur av trygdini í tunlunum. 

 

Vakmyndatólini inni í tunlunum gera tað møguligt at skráseta ferðsluvanlukkur, eld og 

møguligar aðrar vanlukkur. Hetta betrar trygdina í tunlunum munandi. Vakmyndatólini eru 

eisini neyðug fyri at kunna krevja inn gjøldini fyri at koyra gjøgnum tunlarnar. 

 

Fíggjarmálaráðið metir, at greiðast er at heimila feløgunum at hava vakmyndatól í 

undirsjóvartunlunum í serstakari lóg fyri tunlarnar.  

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógaruppskotið heimilar teimum trimum tunnilsfeløgunum at hava vakmyndatól í 

undirsjóvartunlunum og staðfestir rættin hjá teimum at fáa elektroniskar stakupplýsingar úr 

akfarskránni hjá Akstovuni, harundir ávísar tøkniligar upplýsingar um akfør. 

 

Endamálið við vakmyndatólunum er eisini, at undirsjóvartunlarnir eru tryggir at koyra 

gjøgnum, og at feløgini kunnu krevja inn gjald fyri koyring í undirsjóvartunlunum. Endamálið 

við atgongdini til akfarsskránna er at kunna krevja inn gjald fyri koyring í undirsjóvartunlunum. 

 

Sambært lógaruppskotinum kunnu feløgini skráseta myndir og upptøkur frá 

vakmyndatólunum. Feløgini kunnu sambært uppskotinum lata hvørjum øðrum atgongd til 

skrásetingar frá vakmyndatólunum, um feløgini samskipa innkrevjing og gjaldsskipan í 

samstarvi millum feløgini. Endamálið er at sleppa undan, at øll trý feløgini hava hvør sína 

gjalds- og innkrevjingarskipan og hvør sína skipan við gjaldskubbum o.líkn, og at 

gjaldsskipanin verður so greið og einføld sum gjørligt fyri brúkaran. 
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Lógaruppskotið ásetir sostatt serligar reglur um, nær tunnilsfeløgini kunnu viðgera 

persónsupplýsingar, til hvørji endamál og nær hesar upplýsingar kunnu gevast víðari. Umframt 

at halda treytirnar í hesum lógaruppskoti, skulu tunnilsfeløgini í sambandi við viðgerð av 

persónsupplýsingunum lúka almennu treytirnar í persónsupplýsingarlógini. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið varð sent til ummælis hjá Akstovuni, Dátueftirlitinum, Vinnuhúsinum, Føroya 

Arbeiðsgevarafelagi, Landsverki, Ráðnum fyri Ferðslutrygd, Føroya Politi og feløgunum P/F 

Eystur- og Sandoyartunlar, P/F Vágatunnilin og P/F Norðoyatunnilin. 

 

Viðmerkingar eru komnar frá Akstovuni, Dátueftirlitinum, Vinnuhúsinum, Ráðnum fyri 

ferðslutrygd og frá feløgunum P/F Vágatunnilin, P/F Norðoyatunnilin og P/F Eystur- og 

Sandoyartunlar. 

 

Akstovan tekur sum heild undir við uppskotinum, men vísir á eina misskiljing, sum var í 

upprunaliga lógaruppskotinum, har sagt varð, at í verandi tunnilslógum er ikki ásett beinleiðis, 

at tunnilsfeløgini kunna hava vakmyndatól í undirsjóvartunlunum, ella at feløgini kunnu fáa 

atgongd til upplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni. 

 

Seinni parturin av brotinum omanfyri um atgongd til upplýsingar úr akfarsskránni hjá 

Akstovuni er ein misskiljing, og Fíggjarmálaráðið hevur rættað hesa misskiljingina í hesum 

lógaruppskoti. 

 

Dátueftirlitið vísir í ummælissvarinum á, at upptøkur frá vakmyndatólum skulu ikki goymast 

longur enn neyðugt. Vanliga er hetta markið 24 til 72 tímar uttan so, at eitt sakligt endamál er 

fyri at goyma upptøkurnar longur. Eitt sakligt endamál er, at upptøkurnar verða goymdar, til 

rættarkrav verður sannað. Tá kunnu upptøkurnar verða goymdar so leingi, tær til dømis eru 

aktuellar í mun til eitt gjaldskrav. 

 

Dátueftirlitið ger tí vart við, at viðmerkingin um, at upptøkurnar kunnu goymast í mesta lagi 

30 dagar, er óneyðuga avmarkandi og kann hava við sær, at feløgini ikki kunnu gera krav 

galdandi í teimum førum, har rokningin ikki verður rindað. Dátueftirlitið mælir tí til, at 

viðmerkingin um 30 dagar verður strikað. 

 

Fíggjarmálaráðið ger vart við, at viðmerkingin, um at upptøkurnar kunnu goymast í mesta 

lagi 30 dagar, av misgáum er komin í lógaruppskotið, og at ætlanin frá byrjan hevur verið at 

strikað hesa viðmerkingina. Viðmerkingin um 30 dagar er tí strikað í hesum lógaruppskoti, og 

mistakið er rættað. 

 

Vinnuhúsið vísir í ummælissvarinum til viðmerkingarnar frá Handilsvinnufelagnum um 

talgilda atgongd til akfarsskránna hjá Akstovuni. Handilsvinnufelagið hevur fleiri ferðir víst á, 

at bensinstøðir hava fyri neyðini at fáa talgilda atgongd til akfarsskránna hjá Akstovuni, tí 

dagliga kemur fyri, at bilførarar av ósketni ikki rinda fyri rokningina, tá teir hava fylt brennievni 

á bilin á onkrari av bensinstøðunum kring landið. 

 

Fíggjarmálaráðið skal í hesum sambandi vísa á, at hetta lógaruppskotið er at meta sum ein 

serlóggáva, sum snýr seg um tey trý tunnilsfeløgini í Føroyum og um vakmyndatól í 

undirsjóvartunlunum og um rættin hjá tunnilsfeløgunum at fáa elektroniska atgongd til 

stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni. 
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Fíggjarmálaráðið hevur ikki hildið tað vera rætt at áseta rættin hjá bensinstøðum í Føroyum at 

fáa talgilda atgongd til upplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni í hesum lógaruppskotinum.  

 

Ráðið fyri Ferðslutrygd hevur ikki viðmerkingar til yvirskipaða endamálið við 

lógaruppskotinum. Ráðið fyri Ferðslutrygd vísir hinvegin á møguleikan fyri at kanna fyrimunin 

at nýta skipanirnar við vakmyndatólum at gera sjálvvirkandi ferðkanningar við. 

 

Fíggjarmálaráðið skal bara vísa á, at er undirtøka í Løgtinginum og í landsstýrinum fyri at 

gera tað møguligt hjá løgregluni at seta í verk sjálvvirkandi ferðkanningar við vakmyndatólum, 

eigur hetta heldur at verða heimilað í ferðslulógini (løgtingslóg nr. 65 frá 9. september 1963 

um ferðslu). Fíggjarmálaráðið metir ikki, at heimild eigur at verða givin til hetta í hesari lógini, 

sum bara snýr seg um føroysku undirsjóvartunlarnar. 

 

Feløgini P/F Vágatunnilin, P/F Norðoyatunnilin og P/F Eystur- og Sandoyartunlar vísa á, 

at bæði Vágatunnilin og Norðoyatunnilin hava í 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. 

 

Tunnilsfeløgini vísa á, at tey 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 2000 og í § 6 í 

løgtingslóg nr. 33 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 

gjaldstøðunum.  

 

Fíggjarmálaráðið heldur tað vera greiðast, at feløgini fáa staðfest bæði rættin til at hava 

vakmyndatól í undirsjóvartunlunum og til at fáa elektroniska atgongd til stakupplýsingar úr 

akfarsskránni hjá Akstovuni. Fíggjarmálaráðið tekur undir við, at vakmyndatól og atgongd til 

upplýsingar úr akfarsskránni hjá Akstovuni eru sjálvsagdir og náttúruligir partar av trygdini og 

gjaldsskipanini í tunlunum, sum sjálvsagt ikki slepst undan. Bilførarar eru eisini vitandi um 

hetta, tá teir koyra gjøgnum tunlarnar. 

 

Fíggjarmálaráðið kann eisini vísa á, at í sambandi við Stórabeltsbrúnna og Oyrarsundsbrúnna 

er staðfest í donsku fólkatingslógini um almenna partafelagið A/S Sund & Bælt, at felagið kann 

hava vakmyndatól í sambandi við gjaldsskipanina og í sambandi við trygdina, og at felagið 

hevur rætt til at fáa atgongd til upplýsingar úr donsku akfarsskránni. 

 

Tunnilsfeløgini vísa eisini á, at neyðugt er at broyta ásetingina í lógaruppskotinum um, at á 

vakmyndatólunum skulu ikki síggjast persónar í akførunum. Fíggjarmálaráðið tekur undir við, 

at ein slík áseting kann sjálvsagt ikki vera fyri tey vakmyndatól, sum verða brúkt til at ansa 

eftir trygdini inni í tunlunum. Í summum førum og í summum umstøðum slepst sjálvsagt ikki 

undan, at persónar kunnu síggjast á teimum vakmyndatólunum. Fíggjarmálaráðið hevur tí 

strikað hesa ásetingina. 

 

Tunnilsfeløgini viðmerkja eisini til lógaruppskotið, at P/F Vágatunnilin, P/F Norðoyatunnilin 

og P/F Eystur- og Sandoyartunlar mugu hava møguleika at samskipa innkrevjingina av 

tunnilsgjaldinum og samstarva um eina gjaldsskipan. Fíggjarmálaráðið hevur tikið hædd fyri 

hesum í lógaruppskotinum. 
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Tunnilsfeløgini gera eisini vart við, at viðmerkingin um, at upptøkurnar kunnu goymast í mesta 

lagi 30 dagar, er óneyðuga avmarkandi og kann hava við sær, at feløgini kunnu ikki gera krav 

galdandi í teimum førum, har rokningin ikki verður rindað. Tunnilsfeløgini mæla tí til, at 

viðmerkingin um 30 dagar verður strikað. 

 

Fíggjarmálaráðið ger vart við, at viðmerkingin, um at upptøkurnar kunnu goymast í mesta lagi 

30 dagar, av misgáum er komin í lógaruppskotið, og at ætlanin frá byrjan hevur verið at strikað 

hesa viðmerkingina. Viðmerkingin um 30 dagar er tí strikað í hesum lógaruppskoti, og mistakið 

er rættað. 

 

Tunnilsfeløgini vísa eisini á, at í sambandi við eftiransing av trygdini í tunlunum er neyðugt í 

summum førum, at aðrir myndugleikar fáa atgongd til skipanirnar, til dømis løgreglan og 

alarmsentralurin, og at uppskotið eigur at taka hædd fyri hesum. Fíggjarmálaráðið hevur broytt 

og tillagað uppskotið soleiðis (uppskotið til § 1, stk. 6), at tað tekur hædd fyri hesum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Verður uppskotið samtykt, fer tað at tryggja, at tunnilsfeløgini kunnu krevja inn gjøldini fyri 

koyring gjøgnum undirsjóvartunlarnir. Ein ávísur kostnaður verður fyri at seta upp 

vakmyndatólini, men hesin kostnaðurin verður hildin av tunnilsfeløgunum. 

 

Aðrar fíggjarligar avleiðingar eru ikki av lógaruppskotinum fyri land ella kommunur. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Fyri tunnilsfeløgini fer tað at lætta munandi um innkrevjingina av tunnilsgjøldunum, at 

heimildin til at hava vakmyndatól og rætturin at fáa atgongd til elektroniskar stakupplýsingar 

úr akfarsskránni hjá Akstovuni verða fingin til vega og staðfest. 

 

Aðrar umsitingarligar avleiðingar eru ikki fyri land ella kommunur. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar við sær fyri vinnuna. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar við sær fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella sosialar 

avleiðingar við sær fyri serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Millumtjóðasáttmálar eru ikki eru á økinum, sum lógaruppskotið fevnir um. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar eru ikki á økinum, sum lógaruppskotið fevnir um. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar kendar markaforðingar eru á økinum, sum lógaruppskotið fevnir um. 

  

 

 

 



 

9 / 12 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir ella pantiheimildir ella 

ger onnur størri inntriv í rættindi hjá fólki. 

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Ásetingar eru ikki um skatt ella avgjøld í lógaruppskotinum. 

 

 

2.12. Gjøld 

Ásetingar eru ikki um gjøld í lógaruppskotinum. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið leggur ikki skyldur á likamligar ella løgfrøðiligar persónar. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir landsstýrinum ella 

til kommunur. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar við sær. 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Sambært § 1 í lov om forbud mod tv-overvågning mv. (TV-overvågningsloven) kunnu privat 

ikki “foretage overvågning af gade, vej, plads eller lignende områder, som benyttes til 

almindelig færdsel.” Fíggjarmálaráðið heldur tað tí vera neyðugt við serstakari og greiðari 

lógarheimild til at hava vakmyndatól í undirsjóvartunlunum. 

 

Í stk. 1 verður ásett, at feløgini P/F Vágatunnilin, P/F Norðoyatunnilin og P/F Eystur- og 

Sandoyartunlar kunnu hava eftiransing við vakmyndatóli í ávikavist Vága-, Norðoya-, 

Eysturoyar- og Sandoyartunlinum, harundir við gjaldstøðir við tunlarnar og við 

innkoyringarvegir til tunlarnar. 

 

Í stk. 2 verður gjørt greitt, at endamálið við eftiransingini við vakmyndatólunum er at krevja 

inn gjald fyri koyring í undirsjóvartunlunum og at økja um trygdina í undirsjóvartunlunum.  

 

Vakmyndatólini eru sjálvsagdur partur av trygdini í undirsjóvartunlunum. Vakmyndatólini inni 

í tunlunum gera tað møguligt at skráseta ferðsluvanlukkur, eld og møguligar aðrar vanlukkur. 

Hetta betrar trygdina í tunlunum munandi. Vakmyndatólini eru eisini neyðug, fyri at kunna 

krevja inn gjøldini fyri at koyra gjøgnum tunlarnar. Vakmyndatólini eru tí ein sjálvsagdur 

partur bæði av gjaldsskipanini og av trygdarskipanini í tunlunum. 

 

Eftir stk. 3 kunnu feløgini skráseta myndir og upptøkur frá vakmyndatólunum. Hetta skal 

skiljast soleiðis, at upplýsingar frá upptøkunum um gjøgnumkoyringar í tunlunum kunnu 

goymast (til dømis nummarspjaldur, dagfesting og tíð, tá ið koyrt varð gjøgnum tunnilin). 

Upptøkur, myndir og líknandi skulu ikki verða goymd longur enn neyðugt fyri at feløgini fáa 

kravt inn gjøldini fyri at koyra gjøgnum tunlarnar. 

 

Stk. 3 skal eisini skiljast soleiðis, at feløgini kunnu nýta veitarar, sum goyma upplýsingar og 

hýsa myndum fyri feløgini, sjálvsagt soleiðis, at dátutrygdin er í lagi í teimum skipanum, sum 

verða brúktar. 

 

Í stk. 4 verður kravt, at feløgini gera vart við vakmyndatólini við at skelta týðuliga ella við 

aðrari týðuligari frámerking. 

 

Í stk. 5 verður sagt, at tunnilsfeløgini kunnu sínámillum geva víðari upplýsingar um 

gjøgnumkoyringar, um feløgini samskipa innkrevjing og gjaldsskipan í samstarvi millum 

feløgini. Hetta er fyri at gera innkrevjingina so ódýra og skynsama sum gjørligt bæði fyri 

feløgini, landið og fyri brúkarar av tunlunum. 

 

Í stk. 6 verður sagt, at feløgini, sum reka undirsjóvartunlar, kunnu við atliti at trygdini í 

tunlunum geva løgregluni, alarmsentrali og bjargingar- og tilbúgvingarmyndugleika atgongd 

til upptøkur og skrásetingar frá vakmyndatólunum. At kunna geva løgreglu, alarmsentrali og 

bjargingarmyndugleika atgongd til upptøkur og skrásetingar frá vakmyndatólunum er ein 

náttúruligur og sjálvsagdur partur av trygdini í tunlunum. Við bjargingarmyndugleika skal 

skiljast bæði lokali bjargingarmyndugleikin og yvirskipaði bjargingarmyndugleikin. 
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Til § 2 

Stk. 1 gevur feløgunum P/F Vágatunnilin, P/F Norðoyatunnilin og P/F Eystur- og 

Sandoyartunlar rætt til at fáa elektroniska atgongd til stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá 

Akstovuni, sum í hesum føri er dátuábyrgdari. Stk. 1 staðfestir henda rættin, sum eisini er 

ásettur í løgtingslógunum í sambandi við Vágatunnilin, Norðoyatunnilin og Eystur- og 

Sandoyartunnilin. 

 

At feløgini fáa elektroniska atgongd til akfarsskránna merkir, at tunnilsfeløgini senda dátufílur 

við upplýsingum um nummarspjaldur á akførum, sum hava koyrt gjøgnum tunlarnar, og at 

upplýsingar úr akfarsskránni síðani sjálvvirkandi og talgilt verða sendar feløgunum aftur. 

 

Stk. 1 skal skiljast soleiðis, at ásetingin eisini heimilar feløgunum at samstarva sínámillum um 

eina felags gjalds- og innkrevjingarskipan fyri allar tunlarnar. Feløgini kunnu sostatt eisini í 

einum samstarvi sínámillum fáa atgongd til og heinta stakupplýsingar úr akfarsskránni hjá 

Akstovuni. Endamálið við einari felags gjalds- og innkrevjingarskipan er, at innkrevjingin skal 

vera so ódýr og einføld sum gjørligt bæði fyri feløgini, landið og fyri brúkarar av tunlunum.  

 

Eftir stk. 2 er endamálið við atgongdini at krevja inn gjald fyri koyring í undirsjóvartunlunum. 

 

Stk. 3 sigur, at ein treyt fyri at fáa atgongd til upplýsingar úr akfarsskránni er, at hvørt akfarið 

sær frammanundan er eyðmerkt við at upplýsa nummarspjaldur á akfarinum. 

 

Í stk. 4 verður sagt, at stakupplýsingar, sum tunnilsfeløgini kunnu fáa, eru eigari, brúkari og 

bústaður hjá eigara og brúkara. 

 

Her eigur at verða viðmerkt til stk. 4, at hugtakið brúkari skal í sambandi við akfarsskránna og 

í sambandi við skráseting av akførum skiljast samsvarandi allýsingini av hugtakinum brúkari 

í §4, stk. 2, í løgtingslógarkunngerð nr. 14 frá 2. mars 1988 um ferðslu (ferðslulógini). Hugtakið 

brúkari merkir í hesum sambandi hann, sum hevur varandi ræði á akfarinum. 

 

Sama allýsing verður brúkt í akfarsskránni hjá Akstovuni. Hetta merkir, at í akfarsskránni verða 

ikki skrásett fólk, sum av og á lána ella brúka eitt akfar, soleiðis sum vit í dagligari talu brúka 

hugtakið brúkari. Til dømis verða ikki skrásett fleiri fólk í einum húski, har ein kann vera eigari 

av akfarinum, og onnur í húskinum kunnu vera brúkarar av akfarinum. 

 

Hugtakið brúkari verður í hesum sambandi bara brúkt um persónar, sum hava varandi ræði á 

akfarinum. Eitt dømi kann vera felag, sum langtíðarleigar (leasar) bilar út til viðskiftafólk. Í 

hesum føri er felagið skrásett sum eigari av akfarinum í akfarsskránni, meðan viðskiftafólkið 

(leigarin) er skrásettur sum brúkari av akfarinum í akfarsskránni. 

 

Eitt annað dømi kann vera eitt felag, sum hevur keypt ein virkisbil (firmabil) til at brúka fast 

og burturav hjá einum av starvsfólkunum í arbeiðsørindum og privat, til dømis sum ein partur 

av einum setanarsáttmála. Í hesum føri er felagið skrásett sum eigari av akfarinum í 

akfarsskránni, meðan starvsfólkið er skrásett sum brúkari av akfarinum í akfarsskránni. Í 

tílíkum førum rindar brúkarin av akfarinum sbrt. allýsingini í ferðslulógini fyri 

ábyrgdartrygging og vektgjald.  

 

Harnæst verður nevnt í stk. 5, at feløgini kunnu eisini fáa ávísar tøkniligar upplýsingar um 

akfarið, treytað av, at hesir eru skrásettir í akfarsskránni hjá Akstovuni. 
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Latast kunnu ikki upplýsingar úr akfarsskránni um sýns-, tryggingar ella fíggjarviðurskifti.  

Endamálið við ásetingini í stk. 5 er, at tunnilsfeløgini skulu fáa eitt so neyvt yvirlit yvir tey 

akfør, sum koyra gjøgnum teir báðar tunlarnar, sum til ber. Við hesum kann felagið samanseta 

eina prísskipan, sum er lagað til ferðsluna í tunlunum og til tørvin hjá felagnum at krevja inn 

nýtslugjøld frá teimum akførum, sum brúka tunlarnar. Tunnilsfeløgini hava til dømis brúk fyri 

at vita vekt og longd av akfarinum, um talan er um leigubil, hýruvogn, lastbil ella buss, mesta 

tal á ferðandi í akfarinum, og líknandi upplýsingar knýttar at akfarinum. 

 

Í stk. 6 verður nevnt, at upplýsingar, ið feløgini fáa úr akfarsskránni eftir hesi lóg, mugu ikki 

latast øðrum privatum uttan so, at hetta er heimilað í lóg. 

 

Til § 3 

§ 3 er áseting um gildiskomu, sum sigur, at løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er 

kunngjørd. 

 

 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 6. mars 2020. 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Ummælissvar frá Vinnuhúsinum 

Fylgiskjal 2: Ummælissvar frá Akstovuni 

Fylgiskjal 3: Ummælissvar frá Ráðnum fyri ferðslutrygd 

Fylgiskjal 4: Ummælissvar frá Dátueftirlitinum 

Fylgiskjal 5: Ummælissvar frá feløgunum P/F Vágatunnilin, P/F Norðoyatunnilin og P/F 

Eystur- og Sandoyartunlar 


