
 

Dagfest: 29. oktober 2018 

HIMR J. nr. 18/00931-5 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

 

Svar 

upp á 

 

fyrispurning nr. 23/2018 eftir §52a í tingskipanini frá Bill Justinussen, løgtingsmanni, til Sirið 

Stenberg, landsstýriskvinnu í matrikulmálum, um frábýti og makaskifti av jørð. 

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hví tekur tað Umhvørvisstovuni so langa tíð at gera vanlig frábýti og makaskifti so sum 

umskifti av jørð og frábýti av grundstykkjum? 

2. Hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at fáa mál um frábýti og makaskifti skjótari avgreidd? 

3. Er skjótari frábýti og makaskifti við í bústaðarpakkanum hjá landsstýrinum? 

4. Um ein orsøk er vantandi arbeiðsorka, umhugsar landsstýrismaðurin so at lata privatar fyritøkur 

gera arbeiði? 

 

Svar:  

Til nr. 1.  

Matrikuler mál skulu altíð sendast í eina hoyringstilgongd hjá kommunum og øðrum relevantum 

myndugleikum. Hetta tekur nakað av tíð, vanliga úr tveimum til seks mánaðar, og síðani kemur matrikulera 

arbeiðið.   

Matrikulerar broytingar snúgva seg um at broyta fastar ognir og skrásetingina av teimum.  Hetta eru rættiliga 

grundleggjandi og týdningarmikil viðurskifti hjá tí einstaka; fyri fíggjarstovnarnar, hjá kommunum og øðrum 

myndugleikum og fyri alt samfelagið. Tí er umráðandi, at feilir ikki koma fyri í tilgongdini, sum kunnu koma 

teimum, sum verða rakt av mistøkunum, illa við.  

Nú er trýstið á matrikuleru fyrisitingina serliga stórt, orsakað av samfelagsligum hákonjukturi. 

Umhvørvisstovan roynir at raðfesta og avgreiða tey mest átrokandi málini, útstykkingar v.m., men tíverri 

megnar Umhvørvisstovan ofta ikki at svara væntanini hjá fólki um stutta málsviðgerðartíð.  

 Neyðugt menningararbeiði av matriklinum - ítøkiliga nú í sambandi við Talgildu Føroyar - hevur við sær, at 

fólk mugu takast frá rakstri og arbeiða við menning. Í tíðarskeiðum fer hetta at leingja um 

málsviðgerðartíðirnar, og seinasta hálva árið hevur júst verið eitt slíkt tíðarskeið. 

Roynt hevur verið at bøtt um støðuna við at seta fólk, men tað hevur verið trupult at fáa fatur á royndum 

starvsfólkum og serliga á útbúnum landmátarum. 



Til nr. 2.  

Landsstýriskvinnan ásannar, at neyðugt er at stytta málsviðgerðartíðirnar í matrikulerum málum. 

Matrikulin er ein av bulunum í talgildu tilgongdini - ein týðandi partur av grundardátunum, 

samfelagnum tørvar. Tí er menningin av matriklinum ein raðfestur partur av verkætlanini Talgildu 

Føroyar, sum eisini er stuðlað av Heilsu- og innlendismálaráðnum.  

Í hesum sambandi er talgilding av matrikul- og tinglýsingararkivunum sett í verk, og hetta arbeiðið 

kann væntast at verða liðugt til várs komandi ár. Samstundis verða fyrireikingar gjørdar til nýggjar 

telduskipanir, sum bæði skulu gera matrikuleru málsviðgerðina einfaldari og veita matrikuldátur til 

samfelagið. 

Samanlagt skal hetta hava við sær, at við einum tíðarhorisonti upp á eini 2-3 ár verða mentar skipanir 

og talgildar mannagongdir, sum fara at stuðla eini skjótari og meiri gjøgnumskygdari matrikulerari 

málsgongd.  

Til nr. 3.  

Skjótari málsviðgerðartíðir í matrikulerum arbeiði eru ikki við í búðstaðarpakkanum. Hinvegin er 

hetta ein lutur í grundardátupartinum av stóru verkætlanini Talgildu Føroyar, sum lýst er undir 

svarinum til spurning 2.   

Til nr. 4.  

Spurningar um manglandi arbeiðsorka er ein partur av frágreiðingini til longu matrikuleru 

málsviðgerðartíðirnar. Hin parturin er, at Umhvørvisstovan hevur tørv á fólki við landmálara- og/ella 

landinspektørútbúgving, men sera fáir føroyingar hava eina slíka, og ongin teirra arbeiðir í Føroyum. 

Sum eina roynd hevur Umhvørvisstovan sett eina rekruteringsætlan í verk, har ungfólk í eitt tíðarskeið 

fáa møguleika at arbeiða við matrikulerari umsiting, til tess at vekja áhuga fyri fakøkinum. Henda 

tilgongdin byrjaði í summar, og hevur Umhvørvisstovan í løtuni tveir raskar ungdómar í 

starvsvenjing. 

Landsstýriskvinnan heldur, at tað ikki verður ein haldgóð loysn at lata privatar fyrtøkur gera 

matrikulert arbeiði. Til tess at tilogna sær hollar førleikar á hesum smala fakøki, krevst serskild 

útbúgving og fleiri ára starvsroyndir. Hesir førleikar eiga at verða miðsavnaðir á matriklinum.  

Landmátingin - uppmáting og avseting - er í dag ein minni og tó integreraður partur av 

mannagongdini, har tað avgjørt er ein fyrimunur, at málsviðgerðin er við í og skipar fyri. 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, hin 28. oktober 2018 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


