
 

 

 

 

Løgtingið 

    
Svar 

uppá 

 

skrivligan fyrispurning nr. 33/2018 eftir tingskipanini § 52a frá Kára P. Højgaard, 

løgtingsmanni, um nýtslu av vakmyndatólum 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

1. Er sama lóg galdandi í Føroyum, sum í grannalondunum, viðvíkjandi vakmyndatólum, tá talan er 
um uppseting og gagnnýtslu av vitan frá hesi íløgu? 

2. Fær til dømis ein bensinsøla loyvi at seta vakmyndatól á pumpurnar fyri at tryggja sær prógv, um 
onkur bilførari "gloymir" at rinda fyri áfylling? Og fæst atgongd til vitan um eigaraviðurskiftini frá 
løgregluni ella Akstovuni, við at upplýsa nummarplátuna? 

3. Um nei, hevur samgongan ætlanir um broytingar?  
 
 
Svar 
 
Til spurning 1 og 2: 
Tað eru yvirskipað tvær lógir, sum eru viðkomandi, tá ið tað snýr seg um at seta upp vakmyndatól. 
Onnur er lógin um forboð ímóti privatari vakmyndatólsyvirvøku, og hin er løgtingslóg um viðgerð av 
persónsupplýsingum (Persónsupplýsingarlógin).  
 
Lóg um forboð ímóti privatari vakmyndatólsyvirvøku bleiv sett í gildi í Føroyum í 1988. 
 
Í stuttum ásetir lógin eitt forboð ímóti at hava vakmyndatólsyvirvøku av gøtum, vegi, øki o. tíl., sum 
verður nýtt til almenna ferðslu. Hinvegin, kann vakmyndatólsyvirvøka fara fram á gøtum, vegi, øki o. 
tíl., sum ikki verður nýtt til almenna ferðslu. 
   
Persónsupplýsingarlógin skal haldast, bæði tá viðgerðin av persónupplýsingum, sum fer fram í 
vakmyndatólinum, heilt ella lutvíst er elektronisk, og tá viðgerðin ikki er elektronisk, men 
persónsupplýsingarnir eru ella verða settir í eina skrá. 
 
Tað krevst ikki loyvi frá Dátueftirlitinum at nýta vakmyndatól, men tað er fráboðanarskylda til 
Dátueftirlitið, um ein ætlar sær at nýta vakmyndatól.   
 
Um ein bensinsøla yvirheldur áðurnevndu treytir, kann hon seta upp vakmyndatól. Men hon skal 
fráboða hetta til Dátueftirlitið. 
 
 
 
 
 
 



 
Í Danmark er lov nr. 278 af 9. juni 1982 om forbud mod privates TV-overvågning m.v. galdandi. Hon 
kom í gildi í Danmark tann 1. juli 1982. Hon er broytt fleiri ferðir síðani. 
 
Tann danska persónsdátulógin bleiv tann 25. mai 2018 avloyst av EU-fyriskipanini um dátuvernd og 
donsku lógini um dátuvernd. 
 
Løgmaður hevur ikki nærri innlit í, hvussu lóggávan hesum viðvíkjandi virkar í okkara grannalondum. 
 
Nú varðar løgmaður hvørki av løgregluni ella Akstovuni. Men løgmaður hevur spurt seg fyri hjá 
Akstovuni, um hvussu er við at fáa atgongd til vitan um eigaraviðurskiftini. Hon svarar, at bensinsølur 
kunnu fáa vitan um eigaraviðurskiftini, um treytirnar í bæði § 4, stk. 1 í innlitslógini, og § 9, stk. 1, nr. 6 í 
persónsupplýsingarlógini eru loknar.  
 
Akstovan upplýsir eisini í svari sínum til løgmann, at tað er ikki gjørligt hjá bensinsølum at fáa atgongd 
til vitan um eigaraviðurskiftini frá løgregluni. Bensinsølurnar skulu venda sær til Akstovuna. 
 
Til spurning 3: 
 
Sum er, ætlar samgongan ikki at gera broytingar á hesum øki. 

 
 

Tinganes, 26. november 2018 
 
 
 

Aksel V. Johannesen 
løgmaður 

 
 
 


