Úr LØGTINGSLÓG NR. 49 FRÁ 28. APRÍL
1992 UM SKJALASØVN, sum broytt við

løgtingslóg nr. 63 frá 30. apríl 2018
§ 11. Øll hava atgeingi at savnseindum, sum
stovnar hava avhent landsskjalasavninum, tá
eindirnar eru 30 ára gamlar, sí tó §§ 12 og 13.
§ 12. Stovnurin, ið avhendir, kann í samráð við
landsskjalasavnið áseta eina longri atgeingifreist
enn 30 ár fyri savnseindir ella bólkar av hesum,
um hetta er neyðugt til tess at tryggja serlig fyrilit
fyri:
1) verju av skuldsettum, vitnum ella øðrum í
agamálum,
2) búskaparligum áhugamálum hjá tí almenna,
heruppií fremjan av vinnuvirksemi hjá tí
almenna,
3) búskaparliga áhuganum hjá einstaklingum ella
privatum virkjum í at verja upplýsingar um
tøkniligar skipanir ella arbeiðshættir ella
upplýsingar um rakstrar- ella vinnuviðurskifti
ella tílíkt ella
4) privatum og almennum áhugamálum, har
serlig viðurskifti krevja, at mál verða hildin
loynilig.
§ 16. Tann, ið fær atgeingi at savnseindum, sum
ikki eru beinleiðis atgeingiligar, hevur ikki loyvi
uttan heimild at almannakunngera, lata víðari ella
nýta upplýsingar, sum eru givnar í trúnaði, og
sum viðkomandi í hesum sambandi hevur fingið
kunnleika til. Ein upplýsing er givin í trúnaði, tá

hon í lóg ella aðrari galdandi ásetan er ásett at
vera tað, ella tá tað annars er neyðugt, at hon
verður hildin loynilig av týðandi fyriliti fyri
almennum ella privatum áhugamálum.
Úr KUNNGERÐ NR. 117 FRÁ 5. JULI 1995
UM ALMENN SAVNINDI OG VIRKSEMIÐ
HJÁ
FØROYA
LANDSSKJALASAVNI.

§ 10. Landsskjalavørðurin kann áseta nærri
treytir fyri nýtslu av avhendum savnindum, ið
ikki vanliga eru atgongd. Eisini kann landsskjalavørðurin áseta nærri reglur um nýtslu og
víðariflutning av upplýsingum v.m., samanber tó
§ 15, stk. 3 í lógini um landsskjalasavn um
atgeingi at skráum, ið koma undir lóg um evnisskráir hjá almennum myndugleikum.
§ 11. Tann, ið fær loyvi til at nýta savnindi, ið
ikki eru alment atgongd, tó ikki telduskráir, kann
lata tilfarið avrita, uttan so at tað í loyvinum er
ásett, at avritan ikki er loyvd. Tað er ikki loyvt at
flyta víðari ella at almannakunngera avrit av
savnindum, ið ikki eru alment atgongd, uttan serstakt loyvi frá landsskjalasavninum.
§ 12. Atgeingifreistirnar í §§ 11 og 13 í
løgtingslóg um Føroya Landsskjalasavn eru eisini
galdandi fyri savnindi, ið eru avhend landsskjalasavninum, áðrenn lógin kom í gildi, um ikki
onnur freist er ásett við serstakari avgerð ella
verður avtalað við avhendandi myndugleika

Lógarásetingar fyri ríkisskjøl:
Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28/09/2016
Bekendtgørelse af arkivloven
Benyttelse af offentlige arkivalier
§ 40. Den, der får adgang til benyttelse af
arkivalier, som ikke er umiddelbart tilgængelige,
må ikke uberettiget offentliggøre, videregive eller
udnytte fortrolige oplysninger, hvortil den
pågældende i den forbindelse har fået kendskab.
En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller
anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan,
eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn
til private eller offentlige interesser.
§ 41. Kulturministeren fastsætter efter indhentet
udtalelse fra Datatilsynet regler om vilkår for
brugen af oplysninger af den art, der er omfattet
af lov om behandling af personoplysninger.
Stk. 2. De myndigheder, der er nævnt i §§ 31-35,
kan i forbindelse med imødekommelse af ansøgninger om arkivadgang fastsætte særlige vilkår
for benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige
arkivalier.
Stk. 3. Vilkår fastsættes på grundlag af
1) karakteren af de oplysninger, der gives adgang
til, samt

2) det formål, der angives for benyttelsen, jf. §
30, stk. 2.
Stk. 4. Som vilkår kan bl.a. fastsættes,
1) at oplysninger om enkeltpersoners private,
herunder økonomiske, forhold ikke viderebringes,
2) at der ikke rettes henvendelse til personer, der
er nævnt i det materiale, der gives adgang til, eller
til disses pårørende,
3) at dokumenter m.v. ikke gengives i deres
helhed, samt
4) at der ikke foretages kopiering.
Stk. 5. I tilfælde, hvor karakteren af de
oplysninger, der gives adgang til, og det formål,
der tilsigtes, tilsiger dette, kan der fastsættes
andre vilkår.
Stk. 6. I tilfælde, hvor der fastsættes særlige
vilkår, jf. stk. 2, skal benytteren afgive erklæring
om at ville overholde de fastsatte vilkår.
Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere
regler om benyttelse af offentlige arkivalier.
§ 51. Med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder
straffes den, der overtræder § 40 eller vilkår fastsat i medfør af § 41.

Bekendtgørelse nr. 591 af 26/06/2003
Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om
offentlige arkivers virksomhed
Benyttelse af offentlige arkivalier
§ 17. Benyttelse af arkivalier, der er omfattet af
lov om behandling af personoplysninger, skal ske
under iagttagelse af reglerne i kapitel 11 i lov om
behandling af personoplysninger. 1)
Stk. 2. Ved imødekommelse af ansøgninger om
arkivadgang til oplysninger af den art, der er
omfattet af lov om behandling af personoplysninger, skal der fastsættes de fornødne vilkår for
benyttelsen. Som vilkår kan bl.a. fastsættes,
1) at arkivalierne kun benyttes på det pågældende
offentlige arkiv,
2) at den pågældende behandling – i det omfang
der vil blive behandlet fortrolige og/eller følsomme oplysninger – forinden iværksættelse,
anmeldes til Datatilsynet 2) i overensstemmelse
med reglerne herom i lov om behandling af
personoplysninger,
3) at de oplysninger, der gives adgang til, kun
anvendes til det angivne formål,
4) at oplysningerne efter endt brug eller inden for
en fastsat tidsfrist slettes,

5) at der udpeges en dataansvarlig for de i
arkivalierne indeholdte personoplysninger.
§ 18. Den, der får tilladelse til benyttelse af ikke
umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale, kan lade
materialet kopiere, medmindre det i det konkrete
tilfælde fastsættes, at kopiering ikke må finde
sted. Kopier af ikke umiddelbart tilgængeligt
arkivmateriale må ikke videregives uden særlig
tilladelse.
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