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Løgmansskrivstovan 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 16. februar 2017 

Mál nr.: 0627-001/16 

Málsviðgjørt: GJ/NF 

 

Løgtingsmál nr. 61/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í lov om forsikringsaftaler 

(Bann fyri nýtslu av upplýsingum um ættarbregði o.tíl.) 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í lov om forsikringsaftaler 

(Bann fyri nýtslu av upplýsingum um ættarbregði o.tíl.) 

 

 

§ 1 
 

Í lov nr. 129 frá 15. apríl 1930 om 

Forsikringsaftaler, sum broytt við lov nr. 

50 frá 24. februar 1960, lagtingslov nr. 64 

frá 10. oktober 1966, lov nr. 179 frá 24. 

mai 1972, lov nr. 181 frá 24. mai 1972, lov 

nr. 250 frá 12. juni 1975, lov nr. 266 frá 

26. juni 1975 og anordning nr. 582 frá 23. 

juni 2008, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Heitið á lógini verður orðað soleiðis: 

 

“Løgtingslóg um tryggingaravtalur” 

 

2. Aftan á § 3 verður sett: 

 

“§ 3 a. Í samband við ella eftir, at ein 

avtala er gjørd sambært hesi lóg, kann 

felagið ikki biðja um, fáa til vega, taka 

ímóti ella nýta upplýsingar, ið kunnu 

lýsa ættarbregði hjá einum persóni og 

vandan hjá hesum at menna ella fáa 

sjúkur. Felagið kann ei heldur krevja 

kanningar, ið eru neyðugar fyri at fáa 

slíkar upplýsingar til vega. Hetta er tó 

ikki galdandi fyri upplýsingar um 

heilsustøðuna nú ella fyrr hjá 

viðkomandi.” 

 

3. Heitið á kapitli V verður orðað 

soleiðis: 

 

“Útinningarreglur, skiftisreglur og 

revsiásetingar” 

 

4. Aftan á § 133 verður sett: 

 

“§ 134. Brot á § 3 a verður revsað við 

sekt. 

Stk. 2. Feløg og aðrir løgfrøðiligir 

persónar verða revsaðir sambært 

reglunum í kapitli 5 í revsilógini.” 

 

§ 2 

 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

juni 2017. 

Stk. 2. Løgtingslógin er eisini galdandi fyri 

avtalur, sum eru gjørdar, tá henda 

løgtingslóg kemur í gildi. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Í verandi løtu er hópur av gengranskingarverkætlanum og genomgranskingarverkætlanum í 

gongd í Føroyum. Hetta vil siga granskingar í ílegum og genetiska arvatilfarinum hjá 

føroyingum. Til ber at kanna, um ein frískur persónur hevur ættarbregði til ella er í serligum 

vanda fyri at menna ella fáa eina sjúku. Hættirnir at kanna og avdúka ættarbregði hjá einum 

persóni mennast skjótt, og ilt er at spáa um, í hvussu stóran mun hetta fer at lata seg gera í 

framtíðini. Tílíkar granskingar seta krøv til lóggávuna. Umframt at slíkar kanningar kunnu 

hava týdning fyri persónin sjálvan og heilsuøkið, ið fær betri møguleika at fyribyrgja og 

granska, kunnu úrslitini av slíkum kanningum eisini hava áhuga hjá eitt nú arbeiðsgevarum 

og tryggingarfeløgum. Lóggáva er, ið tryggjar borgaran í sambandi við gengransking, 

genomgransking og genomkanning, men eitt nú í tryggingaravtalulógini er tørvur á 

lógarbroyting.  

 

Ein arbeiðsbólkur, sum Heilsumálaráðið í 2013 setti at kanna og meta um lóggávuna á 

humangenomøkinum, læt í august 2015 Karsten Hansen, táverandi landsstýrismanni, álit við 

heitinum: Útgreinan av lóggávuni á humangenomøkinum í Føroyum. Eitt av tilmælunum hjá 

arbeiðsbólkinum var, at § 3 a í donsku tryggingaravtalulógini átti at verið sett í gildi í 

Føroyum, soleiðis at tryggingarfeløg ikki kunnu nýta genomupplýsingar hjá einum 

tryggingartakara í sambandi við, at tryggingaravtalur verða gjørdar.  

 

Grundhugsanin handan privatu tryggingarskipanina er, at ein trygging skal fevna um váðan 

fyri møguligum komandi tilburðum, eitt nú sjúkum, og at tryggingargjaldið er kostnaðurin 

fyri hesa verjuna. Í sambandi við trygging fyri sjúku byggir tryggingarskipanin sostatt í 

ávísan mun á manglandi vitan um, hvørja sjúku einstaka menniskja fer at fáa, ella nær tað fer 

at fáa eina sjúku. 

 

Er ongin váði, men harafturmóti vitan um, at tilburðurin fer at henda, er í roynd og veru 

eingin tryggingarspurningur.  

 

Vitan um ættarbregði ella komandi sjúku kann gera, at ávísir persónar verða fyri mismuni í 

sambandi við tingingar um at fáa eina tryggingaravtalu, um tryggingarfelagið hevur 

møguleika at nýta upplýsingar um framtíðar heilsustøðuna hjá fólki til sín fyrimun, tá 

tryggingaravtalan verður gjørd. Hetta er bæði galdandi fyri upplýsingar um, at ein persónur er 

í serligum vanda fyri at fáa eina sjúku, og upplýsingar um, at heilsan hjá persóninum er 

serliga mótstøðufør fyri ávirkan uttanífrá. Havast má í huga at í flestu førum vísir ein slík 

kanning bert váðan fyri at gerast sjúkur, men hon gevur onga vissu um, hvørt persónurin í 

roynd og veru fer at gerast sjúkur, ella nær viðkomandi fer at gerast sjúkur. Tað er soleiðis 

vandi fyri, at ov stórt álit og ov stórur týdningur verður lagdur á úrslitið av eini tílíkari 

kanning, um tryggingarfeløgini kunnu brúka úrslitið í eini váðameting. 

 

Eisini hevur hvør einstakur persónur rætt til ikki at vita um møguligar sjúkur, ið hann er 

berari av. Tað kann vera ein hóttan móti persónliga frælsinum hjá tí einstaka, um fólk fara at 

kenna seg noydd til at lata seg kanna.  

 

Eitt bann fyri at nýta upplýsingar, ið ikki snúgva seg um sjúku nú ella fyrr ella tekin um 

sjúkur o.tíl., fer serliga at fevna um forsagnarligar arvafrøðiligar kanningar (“prædiktive” 

genetiske tests), so sum genomkanningar. Eitt alment bann fer at raka øll trygginarfeløg á 

jøvnum føti, soleiðis at allir tryggingartakarar, eins og higartil, fara at býta útreiðslurnar 
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millum sín. Samstundis er eitt slíkt bann í samsvari við rákið í lóggávuni í øðrum londum á 

hesum øki, sum m.a. er at verja persónliga frælsi í sambandi við arvafrøðiligar kanningar. 

 

  

1.2. Galdandi lóggáva 

Lov om forsikringsaftaler hoyrir undir fíggjarrættin. Við løgtingslóg nr. 53 frá 2009 um 

broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum (yvirtøka av málsøkinum 

fíggjarrættur) varð fíggjarrætturin yvirtikin 1. januar 2010 sum føroyskt sermál. Síðani tá er 

tað Løgtingið, sum hevur málsræði at lóggeva á málsøkinum fíggjarrættur, her uppi í um hesa 

lógina. 

 

Galdandi lóggáva um tryggingaravtalur er frá 1930 og er seinast broytt í 2008, tá ásetingar 

um endurgjald vóru settar inn. Hóast onnur lóggáva er, ið viðger gransking í mannaílegum, 

tekur galdandi lóggáva um tryggingaravtalur ikki støðu til nýtslu av arvafrøðiligum 

upplýsingum um framtíðar heilsustøðuna hjá fólki í sambandi við, at tryggingaravtala verður 

gjørd. Soleiðis er ongin avmarking fyri, hvat tryggingarfeløg kunnu nýta slíkar upplýsingar 

til.  

 

Um hugt verður eftir lóggávuni hjá londunum rundan um okkum er greitt, at Føroyar eru 

afturúr á hesum øki, hóast tørvurin at verja upplýsingar um einstaklingin kanska er enn størri 

í einum so lítlum samfelagi sum Føroyar.  

 

Líknandi grein sum § 3 a varð sett inn í donsku tryggingaravtalulógina í 1997, og granskingin 

innan gen og genom er síðani tá nógv ment.  

 

Eisini Noreg og ES hava lóggávu, ið viðger nýtslu av upplýsingum frá arvafrøðiligum 

kanningum í sambandi við tryggingavtalur og pensjónsavtalur.  

 

Sostatt eru tryggingartakarar úr øðrum londum betur tryggjaðir fyri misnýtslu av 

upplýsingum frá genkanningum og genomkanningum enn føroyskir tryggingartakarar, og 

landsstýrið heldur, at tryggingaravtalulógin tí eigur at verða dagførd. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at forða fyri, at fólk, tá ein vanlig tryggingaravtala ella 

pensjónsavtala verður gjørd, verða noydd at fáa til vega upplýsingar, sum skulu lýsa ein 

arvafrøðiliga treytaðan váða fyri at menna ella fáa sjúkur í framtíðini, og at tryggingarfeløg 

kunnu nýta slíkar upplýsingar til sín fyrimun.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Sambært lógaruppskotinum fer eitt tryggingarfelag ikki at kunna seta sum treyt fyri, at ein 

tryggingaravtala kann verða gjørd, at felagið fær forsagnar upplýsingar um heilsustøðuna hjá 

tryggingartakaranum, eins og tryggingarfelagið heldur ikki fer at kunna biðja um slíkar 

upplýsingar seinni ella spyrja tryggingartakaran, um viðkomandi hevur latið seg kannað. 

Hetta verjir tryggingartakaran fyri mismuni bæði í sambandi við, at ein tryggingaravtala 

verður gjørd, og eisini fyri einum møguligum trýsti at lata seg arvafrøðiliga kanna. 

 

Lógaruppskotið hevur við sær, at eitt tryggingarfelag ikki kann nýta aðrar upplýsingar í 

sambandi við eina váðameting enn upplýsingar um heilsustøðuna nú ella fyrr hjá einum 

persóni. Sostatt fer lógaruppskotið ikki at virka avmarkandi fyri tryggingarfeløgini í mun til 
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nýtslu av vanligum upplýsingum um heilsustøðu hjá tryggingartakaranum, sum felagið 

longur hevur heimild til at nýta. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá stjórnarráðunum, tryggingarfeløgunum, 

pensjónsfeløgunum, fakfeløgunum, umframt hjá Tryggingareftirlitinum, FarGen, 

Vísindasiðsemisnevndini, Landssjúkrahúsinum, Amnesty, Meginfelag teirra, ið bera brek í 

Føroyum, Dátueftirlitinum, Fróðskaparsetur Føroya, Kommunufelagnum og Vinnuhúsinum. 

Harafturat hevur uppskotið ligið alment frammi á heimasíðuni hjá Føroya Landsstýri. 

 

Landssjúkrahúsið, Tryggingareftirlitið, Dátueftirlitið, Fiskimálaráðið, Fíggjarmálaráðið, 

Samferðslumálaráðið, Mentamálaráðið, Heilsuhjálparafelag Føroya, Maskinmeistarafelagið, 

Føroya Arbeiðsgevarafelag og Kommunufelagið hava boðað frá, at tey ongar viðmerkingar 

hava til uppskotið. Heilsurøktarafelagið, Heilsu- og innlendismálaráðið, Betri 

Pensjón/Tryggingarfelagið Føroyar, Trygd og Meginfelag teirra, ið bera brek í Føroyum hava 

somuleiðis boðað frá, at tey ongar viðmerkingar hava til uppskotið, og at tey taka undir við 

uppskotinum. 

 

Innkomin ummæli, ið ikki hava viðmerkingar til lógaruppskotið, eru løgd við sum fylgiskjal 

1. 

 

Viðmerkingar eru komnar frá: 

 

Fiskimannafelagnum 

Heilafelagnum 

Almannamálaráðnum 

Vísindasiðsemisnevndini 

Sinnisbata 

Fakfelagssamstarvinum 

Tryggingareftirlitinum 

 

Ummælini, ið høvdu viðmerkingar, eru løgd við sum fylgiskjøl 2-8 og verða umrødd 

niðanfyri. 

 

1.5.1. Fiskimannafelagið 

Fiskimannafelagið mælir til eina nýggja lóggávu, ið skilur bankavirksemi frá 

tryggingarvirksemi, so ein vanligur løntakari ikki skal taka støðu til t.d. lán, trygging og 

eftirløn í einum pakka. Fiskimannafelagið metir ikki, at ein samlað loysn er til gagns fyri 

tann, ið tekur av tilboðnum. 

 

Løgmansskrivstovan vísir á, at endamálið við hesum lógaruppskotinum er at forða fyri, at 

fólk verða noydd at fáa til vega upplýsingar, sum skulu lýsa ein arvafrøðiliga fyriskrivaðan 

váða fyri at menna ella fáa sjúkur í framtíðini, tá tey gera eina avtalu, ið er fevnd av lógini, og 

at viðkomandi feløg kunnu nýta slíkar upplýsingar til sín fyrimun.  

 

At avmarka, hvørji feløg kunnu reka tryggingarvirksemi, og hvørjar avtalur hesi kunnu gera, 

er ikki partur av endamálinum við hesum uppskotinum og verður sostatt ikki tikið við í 

hesum lógaruppskotinum. 

 

1.5.2. Heilafelagið 
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Heilafelagið tekur undir við broytingini, men mælir til, at bannið í § 3 a verður orðað betur 

málsliga, tí mett verður, at núverandi orðing er torfør at skilja. 

 

Løgmansskrivstovan hevur tikið viðmerkingina til eftirtektar og hevur umorðað ásetingina.  

 

1.5.3. Almannamálaráðið 

Almannamálaráðið tekur undir við uppskotinum, men mælir til, at bannið eisini skal fevna 

um upplýsingar um sjúku, sum er íkomin, tá tryggingaravtalan verður gjørd, so at 

tryggingarfelagið ongantíð kann biðja um upplýsingar um ættarbregði og vanda fyri at fáa 

ella menna sjúkur. Almannamálaráðið grundgevur tilmælið við, at vandi er fyri, at 

upplýsingar, sum eru fingnar til vega um ávísan persón, beinleiðis ella óbeinleiðis kunnu 

hava ávirkan á viðurskifti hjá foreldrum, systkjum ella børnum, um tryggingarfelagið liggur 

inni við vitan um ílegur í viðkomandi familju.  

 

Til hetta skal Løgmansskrivstovan viðmerka, at tryggingarfelagið sambært lógaruppskotinum 

ikki kann broyta verandi avtalu orsakað av arvafrøðiligum upplýsingum ella biðja um slíkar 

upplýsingar, tá nýggj avtala verður gjørd við sama persón. Um ein arvafrøðilig kanning av 

tryggingartakaranum longu er gjørd, tá viðkomandi teknar eina trygging, og hendan 

kanningin hevur staðfest eina sjúku, hevur felagið tó rætt til at kunna seg um hesa 

staðfestingina. Sum Almannamálaráðið eisini vísir á, kann felagið ikki nýta hesa kanningina 

til annað endamál.  

 

Endamálið við hesum lógaruppskotinum er at forða fyri mismuni orsakað av ílegum hjá 

einum persóni í sambandi við, at ein váðameting av tryggingartakaranum verður gjørd. 

Ætlanin er ikki at avmarka ta heimild, tryggingarfeløg longu hava at nýta upplýsingar um 

sjúkugongd nú og fyrr, her uppi í sokallaða familjuamnesu hjá skyldfólki, tá ein váðameting 

verður gjørd. Tað kann verða víst á, at slíkar upplýsingar higartil hava gjørt tað møguligt at 

bjóða tryggingar við serligum treytum til fólk við øktum heilsuligum vanda, ið annars ikki 

høvdu fingið eina trygging. 

 

Um eitt felag misnýtir eina arvafrøðiliga kanning, ið felagið hevur í hondum orsakað av, at 

ein kanning longu var gjørd, tá ein annar í familjuni teknaði eina trygging, brýtur felagið 

bannið í § 3 a í lógaruppskotinum og kann revsast eftir § 134 í lógini.  

 

Harumframt er tað at verja einstaklingin í sambandi við ílegugransking eitt av endamálunum 

við lóg um gransking í mannaílegum (ílegulógin), har fólk eru vard fyri mannamuni orsakað 

av ílegum sínum eftir § 10, stk. 2. 

 

Løgmansskrivstovan heldur, at verndin av upplýsingum um ættarbreðgi og vandan fyri at fáa 

og menna sjúkur er nøktandi soleiðis, sum ásett í lógaruppskotinum. 

 

1.5.4. Vísindasiðsemisnevdin 

Vísindasiðsemisnevdin tekur undir við broytingaruppskotinum. Nevndin skjýtur tó upp, at 

hendan broytingin verður gjørd í § 3 a: “Felagið kann ikki ... biðja um, fáa til vega, taka ímóti 

ella nýta upplýsingar, ið kunnu lýsa...”. 

 

Løgmansskrivstovan hevur tikið viðmerkingina til eftirtektar, og orðingin er broytt 

samsvarandi. 

 

1.5.5. Sinnisbati 
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Sinnisbati fegnast um lógaruppskotið, men mælir samstundis politisku skipanini til eisini at 

hugsa um tey, sum longu uppliva mismun, tí tey hava verið sálarliga illa fyri og tí hava 

trupult við at fáa avtalu um tryggingar. Sinnisbati heldur, at tað hevði verið ynskiligt við eini 

broyting, ið ásetti, at tryggingarfeløg ikki, sum í dag, kunnu brúka sjúkrasøguna hjá fólki í 

upp til 4 ár aftan á viðgerð og krevja innlit í sjúkrasøguna, sjálvt tá ein hevur havt ógvuliga 

mildar sálarligar avbjóðingar. Sinnisbati vísir á, at tað at gera tryggingarmøguleikarnar hjá 

hesum bólki av fólki truplari er at gera mun á fólki, umframt at tað er at leggja byrðu oman á 

hjá teimum.  

 

Harafturat vísir Sinnisbati á, at øll onkursvegna eru í vanda fyri at fáa sálarsjúku, at ¼ av 

øllum fólkum uppliva at vera sálarsjúk í einum meðal ári, og at eitt nú strongd er partur av 

metingini av, hvørt ein kann tekna trygging ella ikki. Tað eru sera nógv fólk, ið kunnu verða 

kravd um innlit í teirra sjúkrasøgu, og sambært Sinnisbata ger hetta, at summi fólk lata vera 

við at fáa sær trygging.  

 

Løgmansskrivstovan viðurkennir, at tað, sum Sinnisbati vísir á, kann vera ein trupulleiki. 

Samstundis verður víst á, at endamálið við lógaruppskotinum er at fyribyrgja, at fólk kenna 

seg noydd at fáa til vega arvafrøðiligar upplýsingar, ella at tryggingarfeløg kunnu nýta hesar 

upplýsingar til sín fyrimun. Sum sagt í álitinum Útgreinan av lóggávuni á 

humangenomøkinum í Føroyum s. 18, eru ongar avmarkingar í tryggingarlóggávuni í 

Føroyum í mun til møguleikarnar hjá tryggingarfeløgum og eftirlønargrunnum at brúka 

heilsuupplýsingar, hvørki í sambandi við at ein tryggingar- ella eftirlønaravtala verður 

stovnað ella í sambandi við møguliga uppsøgn ella broyting av treytunum fyri eini trygging 

ella eftirlønargrunni. Tað er tó ikki endamálið við hesum uppskotinum í størri mun, enn 

skotið upp í lógaruppskotinum, at avmarka, hvørjar upplýsingar slík feløg kunnu krevja í 

sambandi við eina tryggingar- ella eftirlønaravtalu.  

 

1.5.6. Fakfelagssamstarvið 

Fakfelagssamstarvið tekur undir við broytingaruppskotinum. 

 

Harafturat heitir Fakfelagssamstarvið í ummælissvari sínum á politiska valdið um at hava eitt 

neyvt eftirlit við at verja fólk, sum velja at skráseta sínar upplýsingar um ílegur, at slík verja 

verður ment so hvørt, sum granskingin mennist, og møguligar avbjóðingar vísa seg, og at 

lóggáva innan økið verður eftirmett regluliga.  

 

Løgmansskrivstovan tekur viðmerkingina til eftirtektar. Tað, sum felagið vísir á, var orsøkin 

til, at landsstýrismaðurin í heilsumálum í 2013 gjørdi av at seta ein arbeiðsbólk at kanna og 

meta, um galdandi lóggáva tryggjar borgaranum nóg væl í sambandi við genomkanningar og 

-gransking. Arbeiðsbólkurin læt í 2015 landsstýrismanninum álitið: Útgreinan av lóggávuni á 

humangenomøkinum í Føroyum, sum hevði 38 tilmælir til útgreinan av lóggávuni á 

humangenomøkinum í Føroyum. Hetta lógaruppskotið er eitt av hesum 38 tilmælum. 

 

1.5.7. Tryggingareftirlitið 

Sum víst á í 1.5 hevði Tryggingareftirlitið ongar viðmerkingar til uppskotið. 

 

Løgmansskrivstovan varð tó undir fyrireikingini av lógaruppskotinum varug við, at eitt 

líknandi bann sum í § 3 a í Danmark eisini er sett inn í Lov om tilsyn med 

firmapensionskasser. Spurt hevur Tryggingareftirlitið upplýst, at í Føroyum er eingin 

sjálvstøðug lóg um eftirlit við “firma-eftirlønargrunnum”, og at í løtuni er eingin slíkur 

eftirlønargrunnur, sum hevur loyvi at virka í Føroyum. Serligar reglur fyri ávísar “firma-
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eftirlønargrunnar” eru tó ásettar í kapitli 17 í løtingslóg um tryggingarvirksemi 

(tryggingarlógin). Skulu líknandi ásetingar setast í gildi í Føroyum, mælir Tryggingareftirlitið 

til, at hesar verða ásettar í tryggingarlógini sum § 188 a. 

 

Løgmansskrivstovan tekur hetta til eftirtektar og staðfestir, at tryggingarlógin hoyrir undir 

málsræði hjá Uttanríkis- og vinnumálaráðnum, ið ikki hevur havt viðmerkingar, hvørki til 

sjálvt broytingaruppskotið ella til viðmerkingina frá Tryggingareftirlitinum um samsvarandi 

broyting í tryggingarlógini. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Sum er, nýta tryggingarfeløg ikki arvafrøðiligar kanningar, tá ein tryggingaravtala verður 

gjørd. Hóast lógaruppskotið avmarkar, hvat tryggingarfeløgini kunnu loyva sær, avmarkar 

ásetingin ikki ta heimild at fáa til vega læknaligar upplýsingar um heilsustøðuna hjá 

tryggingartakaranum nú og fyrr, ið tryggingarfeløgini longu hava. 

 

Uppskotið hevur ikki beinleiðis fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, men uppskotið hevur 

við sær, at vinnan ikki sleppur at krevja allar tær upplýsingar, hon ynskir.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið verður mett at vera í samsvar við endamálið í Hoyvíkssáttmálanum, løgtingslóg nr. 

66 frá 18. mai 2006, tí lógaruppskotið skapar ikki nakran mismun millum íslendsk og føroysk 

tryggingarvirkssemi. Ásetingin í § 3 a í lógaruppskotinum fer at galda fyri øll feløg, sum 

virka inna tryggingarøki í Føroyum uttan mun til tjóðskap, virkisstað ella vøruuppruna.  

 

Aðrir millumtjóðasáttmálar eru ikki á økinum, sum eru bindandi fyri Føroyar.  

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

1) Evropeiski mannarættindasáttmálin, EMRS, “Anordning nr. 136 af 25. februar 2000 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om den europæiske menneskerettighedskonvention”. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar við lóg tann 1. mai 2000. 
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Rættur til privatlív sambært art. 8 í EMRS fevnir m.a. um goymslu og varðveiting av 

vevnaðar-royndum og DNA-profilum. Hugtakið privatlív fevnir eisini í ein ávísan mun 

um sjálvsavgerðarrætt fyri tann einstaka, t.d. at hvør einstakur persónur hevur rætt til ikki 

at vita um møguligar sjúkur, ið hann er berari av. Tað kann vera ein hóttan móti 

persónliga frælsinum hjá tí einstaka, um fólk fara at kenna seg noydd at lata seg kanna í 

samband við tingingar um eina tryggingaravtalu. Lógarbroytingin virðir tess vegna 

ásetingina í art. 8 í EMRS. 

 

2) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, ið áleggur 

limalondunum at menna og fremja politikk, lógir og fyrisitingarlig mál, ið skulu tryggja 

rættindi hjá fólki, ið bera brek. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009 við “Bekendtgørelse nr. 35 

af 15. september 2006 om rettigheder for personer med handicap”. 

 

Uppskotið er í samsvari við grein 25, litra e í Breksáttmálanum, sum ásetir, at limalondini 

skulu banna mismuni ímóti fólki, sum bera brek, í sambandi við heilsutrygging og 

lívstrygging, har ið slík trygging er loyvd í tjóðarlóg, sum skal verða veitt á skynsaman og 

skilagóðan hátt. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Ongar marknaforðingar eru á økinum.  

 

Mett verður at lógaruppskotið ikki skapar nakran mismun millum útlendsk og føroysk 

tryggingarfeløg og hevur heldur ikki forðingar við sær, sum ger kappingina millum føroysk 

og útlendsk tryggingarfeløg á føroyska marknaðinum ójavna. Ásetingin í § 3 a í 

lógaruppskotinum fer at galda fyri øll feløg, sum virka innan tryggingarøki í Føroyum uttan 

mun til tjóðskap, virkisstað ella vøruuppruna. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Sambært § 134 verða brot á § 3 a revsað við sekt. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar verða 

revsaðir sambært reglunum í kapitli 5 í revsilógini. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Ongar ásetingar um skatt ella avgjøld eru í lógaruppskotinum.  

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið forðar tryggingarfeløgum í sambandi við ella eftir, at tryggingaravtala er 

gjørd, at fáa ella nýta arvafrøðiligar upplýsingar, ið kunnu lýsa ættarbregði og framtíðar 

heilsustøðu hjá tryggingartakaranum 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin 

ella til kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 
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2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið verjir fólk, her uppi í fólk við møguligum gensjúkum, sum heild móti at verða fyri 

mismuni, tá tryggingaravtala verður gjørd. 

 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 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 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1 

Lov om forsikringsaftaler hoyrir undir fíggjarrættin. Við løgtingslóg nr. 53 frá 2009 um 

broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum (yvirtøka av málsøkinum 

fíggjarrættur) varð fíggjarrætturin yvirtikin 1. januar 2010 sum føroyskt sermál.  

 

Í sambandi við dagføringina av lógini er valt at føroyska heitið á lógini, sum sambært 

uppskotinum verður orðað: Løgtingslóg um tryggingaravtalur. 

 

Til § 1, nr. 2 

Sambært heimasíðuni hjá Tryggingareftirlitinum hava hesi tryggingarfeløg og 

tryggingargrunnar loyvi frá Tryggingareftirlitinum til at reka tryggingarvirksemi í Føroyum 

sambært løgtingslóg um tryggingarvirksemi (tryggingarlógin):  

  

Lívstrygging 

P/F Betri Pensjón, P/F Tryggingarfelagið Lív (Lív 2), P/F Lív lívs- og 

pensjónstryggingarfelag (Lív 3), P/F NordikLív Lívstryggingarfelag, Eftirlønargrunnur 

Føroya Arbeiðarafelags og Eftirlønargrunnur Havnar Handverkarafelag.  
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Útlendsk (donsk) lívstryggingarfeløg eru: Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II, Danica 

Pension, Skandia LinkLivsforsikring A/S, SEB Pensionsforsikring A/S, Alm. Brand Liv & 

Pension A/S og Sampension KP Livsforsikring A/S. 

 

Skaðatrygging 

P/F Trygd og P/F Tryggingarfelagið Føroyar. 

 

Útlendsk skaðatryggingarfeløg eru: (íslendsk) Tryggigamiðstøðin hf, Vátryggingafélag 

Íslands hf, Sjóvá-Almennar tryggingar hf, (donsk) Codan Forsikring A/S,Tryg Forsikring 

A/S, Mølholm Forsikring A/S, Dansk Fartøjsforsikring A/S, Forsikrings-Aktieselskabet Alka, 

PrivatSikring A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. 

 

Greinin § 3 a bannar feløgum, ið eru fevnd av lóg um tryggingaravtalur, í sambandi við ella 

eftir, at tryggingaravtala er gjørd, at fáa ella nýta arvafrøðiligar upplýsingar, ið kunnu lýsa 

ættarbregði og framtíðar heilsustøðu hjá tryggingartakaranum. 

 

Sostatt ber øvugt til at siga, at sambært uppskotinum kunnu einans upplýsingar um 

heilsustøðuna hjá tryggingartakaranum nú og fyrr nýtast, tá ein tryggingaravtala verður gjørd. 

Tað hevur ikki týdning, hvussu hesar eru fingnar til vega. 

 

Bannið fevnir um allar upplýsingar, sum ikki snúgva seg um heilsustøðuna hjá 

tryggingartakaranum nú ella fyrr, men sum siga nakað um ættarbregði og arvafrøðiliga 

treytaða vandan fyri í framtíðini at menna ella fáa sjúkur. Sostatt fevnir bannið bæði um 

upplýsingar um, hvørt persónurin arvafrøðiliga er í serligum vanda fyri at menna ella fáa 

sjúkur, eins og um upplýsingar um, hvørt persónurin arvafrøðiliga er serliga mótstøðuførur 

fyri ávirkan uttanífrá. Her uppi í hoyra upplýsingar, ið stava frá genkanningum, 

genomkanningum og gransking.  

 

Endamálið er at forða fyri mismuni í sambandi við, at ein váðameting av 

tryggingartakaranum verður gjørd. Lógarbroytingin avmarkar, hvat tryggingarfeløgini kunnu 

loyva sær, men ásetingin avmarkar ikki ta heimild at fáa til vega læknaligar upplýsingar um 

heilsustøðu tryggingartakarans nú og fyrr, ið tryggingarfeløgini longu hava. Hetta hevur eitt 

nú við sær, at um ein arvafrøðilig kanning av tryggingartakaranum longu er gjørd, tá 

viðkomandi teknar eina trygging, og hendan kanningin hevur staðfest eina sjúku, hevur 

tryggingarfelagið rætt til at kunna seg um hesa staðfestingina, men felagið kann ikki nýta 

kanningina til annað endamál. 

 

Avgerandi er, at talan er um upplýsingar um ættarbregði og arvafrøðiligan vanda fyri at fáa 

ella menna sjúkur. Núverandi ella eldri upplýsingar um eitt nú, at tryggingartakarin hevur ella 

hevur havt ov høgt kolesterol ella blóðtrýst, ella at viðkomandi er HIV-positivur, eru sostatt 

ikki fevndar av banninum.  

 

Bannið er galdandi, bæði tá ein tryggingaravtala verður gjørd, og eftir at avtalan er gjørd. 

Felagið kann sostatt hvørki treyta eina tryggingaravtalu við atgongd til upplýsingar sum tær, 

ið eru nevndar omanfyri, ella seinni laga tryggingartreytir og tryggingarkostnað eftir hesum.  

 

Eins og tað ikki er loyvt at biðja um nevndu upplýsingar, er tað eisini ásett í 

lógaruppskotinum, at felagið ikki skal kunna biðja um ella krevja kanningar, ið eru neyðugar 

fyri at fáa slíkar upplýsingar til vega. Tryggingartakarin skal sjálvur kunna gera av, um hann 

ynskir vitan um tílíkar upplýsingar ella ikki. Samstundis verjir ásetingin fyri, at 
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tryggingartakarin verður noyddur til at lata seg kanna ella kann koma at bøta fyri úrslitinum 

av slíkari kanning. 

 

Harafturat kann tryggingarfelagið heldur ikki taka ímóti ella nýta slíkar upplýsingar, um 

tryggingartakarin ella annar útvegar tær. Á hendan hátt er lógarbroytingin eisini ein vernd 

fyri, at tryggingartakarin misnýtir tílíkar upplýsingar fyri at fáa betri tryggingarsømdir.  

 

Lógarbroytingin hevur við sær, at ásetingarnar um óbeinar upplýsingar í §§ 4-10 ikki eru 

galdandi í teimum førum, har tryggingartakarin ikki veitir upplýsingarnar eftir § 3a. Tað er 

ikki mett neyðugt at tilskila hetta í lógartekstinum.  

 

Til § 1, nr. 3 

Heitið á kapitli 5 verður broytt til: “Útinningarreglur, skiftisreglur og revsiásetingar”, tí 

revsiáseting verður sett inn fyri brot á § 3 a. 

 

Til § 1, nr. 4 

Sum § 134 verður sett inn revsiáseting fyri brot á § 3 a. Frammanundan hevur lógin ongar 

revsiásetingar, men ynski er, at brot á § 3 a kunnu verða revsað við sekt. Tað er rætturin, sum 

kann áleggja sekt fyri brot á § 3 a í lógini. 

 

Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar verða revsaðir sambært reglunum í kapitli 5 í revsilógini. 

Sekt verður áløgd av dómstólinum í samband við rættarmál um brot á lógina 

 

Til § 2 

Skotið verður upp, at lógin kemur í gildi 1. juni 2017. 

 

Løgtingslógin verður eisini galdandi fyri avtalur, sum longu eru gjørdar, tá løgtingslógin 

kemur í gildi. Hetta hevur við sær, at feløg, ið eru fevnd av lógini, hvørki í sambandi við 

broyting av verandi avtalu, ella tá nýggj avtala verður gjørd, kunnu biðja um, fáa til vega, 

taka ímóti ella nýta upplýsingar sum nevnt í § 3 a, ella krevja kanningar, ið eru neyðugar fyri 

at fáa slíkar upplýsingar til vega. 

 

Lógin fevnir ikki um upplýsingar um heilsustøðuna hjá viðkomandi persóni nú ella fyrr og 

avmarkar ikki ta heimild, sum tryggingarfeløg longu hava at nýta upplýsingar um sjúkugongd 

nú og fyrr, her uppi í sokallaða familjuamnesu hjá skyldfólki, tá ein váðameting verður gjørd. 

 

 

 

 

 

Løgmansskrivstovan, 21. februar 2017 

 

 

 

Aksel V. Johannesen 

løgmaður 

/ Marjun Hanusardóttir 
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Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Ummæli frá pørtum, sum ikki høvdu nakrar viðmerkingar. 

Fylgiskjal 2: Ummæli frá Fiskimannafelagnum 

Fylgiskjal 3: Ummæli frá Heilafelagnum 

Fylgiskjal 4: Ummæli frá Almannamálaráðnum 

Fylgiskjal 5: Ummæli frá Vísindasiðsemisnevndini 

Fylgiskjal 6: Ummæli frá Sinnisbata 

Fylgiskjal 7: Ummæli frá Fakfelagssamstarvinum 

Fylgiskjal 8: Viðmerking frá Tryggingareftirlitinum 


