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Uppskot 

 

til 

 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kapping 

 

  

§ 1 

 
Í løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um 
kapping, sum seinast broytt við løgtingslóg 
nr. 18 frá 8. mai 2008, verða gjørdar hesar 
broytingar: 
 
1) § 2, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“§ 2. Lógin fevnir um øll sløg av 
vinnuvirksemi og almennum stuðli til 
vinnuvirksemi.” 
 

2) Í § 2, stk. 3 verður aftaná “felagsskapi” 
sett: “sbrt. § 51 í”. 
 

3) § 2, stk. 4 verður orðað soleiðis: 
“Stk. 4. Tað er landsstýrismaðurin, ið 
varðar av viðkomandi regluverki, ið ger 
av, hvørt ein kappingaravmarking er 
fevnd av stk. 2.  Setur Kappingarráðið 
viðkomandi  landsstýrismanni 
fyrispurning, skal Kappingarráðið hava 
svar innan 4 vikur. Kappingarráðið 
kann leingja freistina.” 
 

4) § 2, stk. 6 verður orðað soleiðis: 
”Stk. 6. Er talan um vinnuvirksemi, 
sum heilt, lutvíst ella í ávísan mun 
virkar í lívd av almennum einkarrætti 
ella aðrari vernd móti kapping, hevur 

Kappingarráðið heimild til at geva boð 
um bókhaldsligan skilnað millum tann 
partin av rakstrinum, sum er undir 
einkarrætti ella undir aðrari vernd, og 
hinumegin tann partin av rakstrinum, 
sum er í frælsari kapping.” 
 

5) Í § 6, stk. 2, nr. 5 verður “ætlaða 
keypið” broytt til: “innihaldið í 
avtaluni”. 
 

6) Í § 6, stk. 3 verður “samskipaðan 
atburð” broytt til: “samskipan”. 
 

7) Í § 6, stk. 4 verður aftaná 
“Kappingarráðið kann” sett: “, sbrt. § 
22,”. 
 

8) § 6, stk. 5 verður orðað soleiðis: 
”Stk. 5. Avtalur og viðtøkur, ið eru 
bannaðar eftir stk. 1-3, eru ikki 
galdandi uttan so, at tær eru 
undantiknar sambært § 7, eru frítiknar 
sambært § 8 ella § 10 ella hava fingið 
eina váttan sambært § 9.”   
 

9) § 7, stk. 1-3 verða orðað soleiðis: 
“§ 7. Forboðið eftir § 6, stk. 1 er ikki 
galdandi fyri avtalur millum fyritøkur, 
viðtøkur millum samtøk av fyritøkum 
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og samskipan millum fyritøkur, um 
luttakandi fyritøkurnar hava: 
1) ein samlaðan árligan umsetning, 

sum er minni enn 6,5 mió. kr., og 
ein samlaðan marknaðarpart fyri 
ávísu vøruna ella tænastuveitingina 
upp á minni enn 10 prosent, sbr.  tó 
stk. 2-4, ella 

2) ein samlaðan árligan umsetning upp 
á minni enn 1 mió. kr., sbr. tó stk. 2-
4. 

Stk. 2. Undantøkini í stk. 1 eru ikki 
galdandi í teimum førum, tá ið 
fyritøkur ella ein samtøka av fyritøkum 
avtala, samskipa ella viðtaka 
1) prísir, vinning v.m. av sølu ella 

víðarisølu av vørum ella 
tænastuveitingum, ella 

2) avmarking av framleiðslu ella sølu, 
ella 

3) sundurbýting av marknaðum ella 
kundum, ella 

4) undanregulering av boðum, ásetan 
av treytum fyri at lata upp boð, 
fremja ella royna at útseta boð, 
binda seg til undanfráboðan um boð 
ella annars at binda seg til at 
samstarva, áðrenn tilboð verða 
givin. 

Stk. 3. Forboðið sambært § 6, stk. 1 er 
galdandi, uttan mun til stk. 1, fyri eina 
avtalu, viðtøku ella samskipan millum 
fyritøkur, um avtalan v.m. saman við 
líknandi avtalum v.m. avmarkar 
kappingina.” 
 

10) § 8 verður orðað soleiðis: 
“§ 8. Forboðið eftir § 6, stk. 1 er ikki 
galdandi, um ein avtala millum 
fyritøkur, ein viðtøka millum samtøk 
av fyritøkum, ella ein samskipan 
millum fyritøkur: 
1) fremur fulldygga framleiðslu ella 
útbreiðslu av vørum ella 
tænastuveitingum, ella fremur tøkniliga 
ella búskaparliga menning,  
2) tryggjar brúkarunum rímiligan part 
av tí fyrimuni, sum 
kappingaravmarkingin hevur við sær,  

3) ikki áleggur fyritøkum avmarkingar, 
sum eru óneyðugar fyri at náa hesum 
endamálum, og  
4) ikki gevur fyritøkunum møguleikan 
at forða fyri kapping innan ein týðandi 
part av ávísu vøruni ella 
tænastuveitingini.  
Stk. 2. Kappingarráðið kann eftir 
fráboðan frítaka eina avtalu millum 
fyritøkur, eina viðtøku millum samtøk 
av fyritøkum ella eina samskipan 
millum fyritøkur frá forboðnum í § 6, 
stk. 1, um ráðið metir, at treytirnar í 
stk. 1 eru loknar. Fráboðan av 
viðkomandi avtalu v.m. við umbøn um 
frítøku frá § 6, stk. 1 verður latin 
Kappingareftirlitinum. Ráðið ásetur 
reglur um fráboðan, undir hesum reglur 
um nýtslu av serligum fráboðanar-
skjølum. 
Stk. 3. Avgerðir eftir stk. 2 og 4 skulu 
tilskila tíðarskeiðið, avgerðin um 
frítøku er galdandi. Treytir kunnu 
leggjast við eini frítøku. 
Stk. 4.  Eftir fráboðan kann 
Kappingarráðið leingja frítøkuna, um 
Kappingarráðið metir, at treytirnar í § 
8, stk. 1 framvegis eru loknar.  
Stk. 5. Kappingarráðið kann broyta ella 
taka aftur eina avgerð eftir stk. 2 ella 4, 
um: 
1) viðurskiftini, sum vóru grundarlag 

undir avgerðini, eru broytt munandi,  
2) luttakararnir í avtaluni v.m. ikki 

halda ásettu treytirnar fyri frítøkuni, 
ella um 

3) avgerðin er tikin við støði í skeivum 
ella villleiðandi upplýsingum frá 
pørtunum í avtaluni v.m.” 
 

11) § 9, stk. 1 verður orðað soleiðis: 
“§ 9. Kappingarráðið kann eftir 
fráboðan frá eini fyritøku ella samtøku 
av fyritøkum vátta, at ein avtala, 
viðtøka ella samskipan sambært 
viðurskiftum, ið Kappingarráðið hevur 
kunnleika til, ikki kemur undir 
forboðið í § 6, stk. 1, og at tað tí ikki er 
orsøk til at geva boð sbrt. § 6, stk. 4. 
Kappingarráðið ásetur reglur um 
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fráboðan og um at brúka serstøk 
fráboðanarskjøl.” 
 

12) § 9, stk. 2-4 verða strikað. 
 

13) Í § 10, stk. 1 verður “samskipaðari 
framferð” broytt til: “samskipanum”.  
 

14) § 10, stk. 2 verður orðað soleiðis:  
“Stk. 2. Tá avtala, viðtøka millum 
samtøk av fyritøkum ella samskipan 
millum fyritøkur, sum er fevnd av 
bólkafrítøkuni, latin sbrt. stk. 1 í einum 
ítøkiligum føri, hevur avleiðingar, sum 
ikki eru sambærligar við treytirnar í § 
8, stk. 1, kann Kappingarráðið 
afturkalla eina frítøku eftir stk. 1 fyri 
tær fyritøkur v.m., sum eru partar í 
avtaluni v.m.”     
 

15) Í § 11, stk. 4 verður aftaná 
“Kappingarráðið kann” sett: “, sbrt. § 
22,” og aftaná “bindandi” sett: “, sbrt. § 
23”. 
 

16) Í § 12, stk. 1 verður “at stuðul” broytt 
til: “ at almennur stuðul”. 

 
17) Í § 12, stk. 4 verður “ávísar fyritøkur, 

sum heilt ella partvíst eru almenn ogn, 
riknar í partafelagsformi.” broytt til: 
”ávíst vinnuvirksemi, sum heilt ella 
partvíst er almenn ogn, ið verður rikið í 
felagslíknandi formi.” 
 

18) § 13 verður orðað soleiðis: 
“§ 13. Samanlegging í hesi lóg merkir: 
1) tá tvær ella fleiri fyritøkur, sum hava 

virkað sjálvstøðugt, verða lagdar 
saman, ella 

2) tá ein ella fleiri persónar, sum longu 
hava ræðið á minst einari fyritøku, 
ella tá ein ella fleiri fyritøkur við 
keyp av pørtum ella ognum, 
gjøgnum avtalu ella á annan hátt, fáa 
beinleiðis ella óbeinleiðis ræðið á 
allari ella pørtum av einari ella fleiri 
fyritøkum afturat. 

Stk. 2.  Stovnan av samváða (joint-
venture), sum varandi hevur um hendur 
allar funktiónir í eini sjálvstøðugari 

fyritøku, er at meta sum samanlegging 
eftir stk. 1, nr. 2.  
Stk. 3. Eftir hesi lóg fæst ræðið á einari 
fyritøku gjøgnum rættindi, avtalur ella 
upp á aðrar mátar, sum partvíst ella 
samanlagt geva møguleika fyri at fáa 
avgerandi ávirkan á raksturin hjá 
fyritøkuni. 
Stk. 4. Talan er ikki um samanlegging 
eftir stk. 1, tá ið 
1) fíggjarligar fyritøkur v.m. og 

tryggingarfeløg, í sambandi við sítt 
vanliga virksemi, fyribils ogna sær 
partar í fyritøkum við víðarisølu fyri 
eyga, treytað av, at atkvøðurætturin 
til ognarpartin ikki verður nýttur, 
ella tá ið  

2) ræðið fæst á fyritøku við heimild í 
lóggávu um konkurs v.m.” 
 

19)  § 14 verður orðað soleiðis: 
“§ 14.  Samanleggingar, ið eru fevndar 
av ásetingunum í hesum kapitli, eru 
tær, har 
1) tær luttakandi fyritøkurnar tilsamans 

hava ein árligan umsetning upp á í 
minsta lagi 75 mió.  kr. í Føroyum, 
og minst tvær av luttakandi 
fyritøkunum hvør sær hava ein 
samlaðan árligan umsetning upp á 
15 mió. kr. í Føroyum, ella 

2) minst ein av luttakandi fyritøkunum 
hevur ein árligan umsetning í 
Føroyum upp á 75 mió. kr., og minst 
ein av hinum fyritøkunum hevur ein 
umsetning upp á 75 mió. kr. á 
heimsstigi. 

Stk. 2. Uttan mun til stk. 1 er galdandi, 
um samanleggingin fer fram við 
yvirtøku av pørtum av eini ella fleiri 
øðrum fyritøkum, at støðið, fyri 
seljarans viðkomandi, verður tikið í tí 
parti av umsetninginum, sum kann 
knýtast til tær yvirtiknu ognirnar. 
Stk. 3. Tvær ella fleiri yvirtøkur eftir 
stk. 2, ið verða framdar í einum tvey 
ára tíðarskeiði, eru tó at meta sum ein, 
um somu fyritøkur ella persónar 
luttaka.  
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetur í 
kunngerð nærri reglur um útrokning av 
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umsetningi eftir stk. 1, undir hesum 
reglur um, hvussu umsetningurin fyri 
fíggjarligar fyritøkur verður roknaður.” 
 

20) § 15 verður orðað soleiðis: 
“§ 15. Kappingarráðið tekur avgerð 
um, hvørt ein samanlegging skal 
góðkennast ella forbjóðast, sbr. tó stk. 
5.  
Stk. 2. Ein samanlegging, sum ikki 
munandi forðar fyri virknari kapping, 
serliga við at skapa ella styrkja eina 
ráðandi marknaðarstøðu, skal 
góðkennast. Ein samanlegging, sum 
munandi forðar fyri virknari kapping, 
serliga við at skapa ella styrkja eina 
ráðandi marknaðarstøðu, skal 
forbjóðast.  
Stk. 3. Í teimum førum, har stovnanin 
av einum samváða eftir 13, stk. 2 eisini 
hevur til endamáls ella sum fylgju at 
samskipa kappingarliga atburðin hjá 
sjálvstøðugum fyritøkum, verður henda 
samskipan mett eftir metingarstøðunum 
í § 6, stk. 1 og § 8, stk. 1 fyri at 
staðfesta, um samanleggingin kann 
góðkennast.  
Stk. 4. Í sambandi við sína meting eftir 
stk. 3 leggur Kappingarráðið serliga 
áherðslu á: 
1) um tað samstundis eru tvær ella 

fleiri stovnsetandi fyritøkur, sum 
hava eyðsýndan leiklut á 
marknaðinum, sum viðkomandi 
samváði er á, ella á einum fyrri ella 
seinni liði í mun til hendan 
marknaðin, ella á einum nærskildum 
marknaði, sum er tætt knýttur at 
hesum marknaði, og    

2) um stovnsetandi fyritøkurnar hava 
møguleika fyri at hindra kappingini 
á einum munandi parti av 
viðkomandi vørum ella tænastum. 

Stk. 5. Kappingareftirlitið kann, uttan 
mun til stk. 1, eftir eina einfalda 
málsviðgerð góðkenna eina 
samanlegging, um Kappingareftirlitið, 
grundað á tær upplýsingar, tað hevur 
kunnleika til, metir, at samanleggingin 
ikki gevur orsøk til ivasemi. 

Stk. 6. Ein samanlegging, fevnd av hesi 
lóg, kann ikki fremjast, fyrr enn 
góðkenning er fingin frá 
Kappingarráðnum uttan so, at 
undantaksloyvi til tess er fingið 
frammanundan. Kappingarráðið kann 
seta treytir og geva boð, tá 
undantaksloyvi verða givin til tess at 
tryggja virkna kapping.” 
  

21)  Í § 16, stk. 1 verður aftaná “farið fram” 
sett: “og áðrenn samanleggingin verður 
framd”. 
 

22)  § 16, stk. 2 verður orðað soleiðis: 
“Stk. 2. Kappingareftirlitið kann 
almannakunngera, at samanlegging er 
fráboðað. Almannakunngeringin fevnir 
um nøvnini á luttakandi fyritøkunum í 
samanleggingini, slag av samanlegging 
og tær vinnugreinir, sum 
samanleggingin fevnir um.” 
 

23) Í § 16 verður sum stk. 3 sett: 
”Stk. 3. Kappingarráðið ger reglur um 
fráboðan av samanleggingum, undir 
hesum reglur um nýtslu av serstøkum 
fráboðanarskjølum og reglur um 
vanliga og einfalda fráboðan.” 
 

24) § 17 verður orðað soleiðis: 
”§ 17. Í seinasta lagi 30 yrkadagar eftir, 
at váttan er givin um, at fráboðanin er 
fullfíggjað, verður avgerð tikin um, 
hvørt samanleggingin kann góðkennast 
eftir einfaldari málsviðgerð sbrt. § 15, 
stk. 5, ella um samanleggingin skal 
kannast nærri.  
Stk. 2. Avgerð um at góðkenna ella 
forbjóða eina samanlegging skal takast 
í seinasta lagi 90 yrkadagar eftir, at 
váttan eftir stk. 1 er send fráboðara, sbr. 
tó stk. 4-5. 
Stk. 3. Freistin í stk. 2 kann verða longd 
við 20 yrkadøgum, um ein ella fleiri 
luttakandi fyritøkur koma við nýggjari 
ella broyttari tilsøgn. Freistin verður 
einans longd, um tað, tá tilsøgn verður 
givin, eru færri enn 20 yrkadagar, til 
avgerð eigur at verða tikin sbrt. stk. 2. 
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Stk. 4. Freistin í stk. 2 kann eisini verða 
longd við 20 yrkadøgum, um 
Kappingarráðið hevur tikið avgerð um 
hetta, og tann ella tær fyritøkur, sum 
hava fráboðað, biðja um hetta ella játta 
hesum. 
Stk. 5. Verður avgerð ikki tikin innan 
ásettu freistirnar í stk. 1-4, er hetta at 
meta sum avgerð um, at 
samanleggingin er góðkend.” 
 

25) § 18 verður orðað soleiðis: 
“§ 18. Kappingarráðið kann í sambandi 
við góðkenning eftir § 15, stk. 2, 1. pkt. 
áleggja treytir og geva boð fyri m.a. at 
tryggja, at luttakandi fyritøkurnar halda 
eina givna tilsøgn. 
Stk. 2. Eftir at samanleggingin er 
góðkend, kann Kappingareftirlitið geva 
boð til tess at tryggja, at tilsøgn, ið er 
givin, verður rætt og rættstundis útint.”    
 

26) Aftaná § 18 verður sett: 
“§ 18 a.  Kappingarráðið kann taka 
aftur eina góðkenning, um avgerðin í 
stóran mun er grundað á skeivar ella 
villleiðandi upplýsingar, sum ein ella 
fleiri av luttakandi fyritøkunum eru 
atvoldin til. 
Stk. 2. Kappingarráðið kann taka aftur 
eina góðkenning, um ein av luttakandi 
fyritøkunum noktar at fylgja treytum 
ella boðum, givin sbrt. § 18, stk. 1 og 2. 
Stk. 3. Kappingarráðið kann taka aftur 
eina góðkenning, sum er givin eftir § 
15, stk. 5, um ein av luttakandi 
fyritøkunum hevur latið skeivar ella 
villleiðandi upplýsingar, og kann 
krevja, at tær luttakandi fyritøkurnar 
innan 2 vikur fráboða eftir vanligum 
leisti.”   

 
§ 18 b. Kappingarráðið kann, um 
samanlegging er framd uttan 
góðkenning, geva boð um 
sundurskiljing av samanløgdum ella 
yvirtiknum fyritøkum, ella av ognum 
ella felagsræði, eins og Kappingarráðið 
kann nýta aðra atgerð, sum er neyðug 
til tess at endurskapa eina virkna 
kapping.“ 

27) § 19, stk. 1 verður orðað soleiðis: 
“§ 19. Lóg um innlit í fyrisitingina er 
ikki galdandi fyri mál og kanningar 
eftir hesi lóg uttan so, at talan er um 
mál eftir § 4, stk. 2, § 7, stk. 4  og stk. 
5, 2. pkt., § 8, stk. 2, 3. pkt., § 9, stk. 1, 
2. pkt., § 10, stk. 1, § 11, stk. 6, § 12, 
stk. 4, 2. pkt. og stk. 6, 2. pkt., § 14, 
stk. 4, § 15, stk. 2, § 16, stk. 3, § 20, 
stk. 4, § 25, stk. 15, 2. pkt. og § 26, stk. 
3. Tó verða § 4, stk. 2 og § 6 í lóg um 
innlit í fyrisitingina at nýta í málum 
eftir hesi lóg. 1. og 2. pkt. eru eisini 
galdandi, tá ið upplýsingar, ið eru 
fingnar til vega eftir hesi lóg, eru latnar 
øðrum fyrisitingarmyndugleika. 
Stk. 2. Kappingareftirlitið skal 
almannakunngera: 
1) Avgerðir hjá viðkomandi 

myndugleika eftir § 2, stk. 4 og § 
12, stk. 3, eins og frágreiðingar 
Kappingarráðsins eftir § 2, stk. 5 og 
svar sbrt. § 2, stk. 5 frá avvarðandi 
landsstýrismanni.  

2) Avgerðir Kappingarráðsins, tiknar 
eftir hesi lóg. 

3) Avgerðir, sum Kappingareftirlitið 
hevur tikið vegna Kappingarráðið, 
uttan so, at avgerðin hvørki hevur 
týdning fyri virki lógarinnar ella fyri 
almenningin annars. 

4) Dómar, sektaruppskot ella 
samandráttir av hesum, har tað 
verður sektað ella tikið við bót. 

5) Avgerðir hjá Vinnukærunevndini í 
kappingarmálum. 

6) Dómar í rættarmálum, har 
Kappingareftirlitið, Kappingarráðið 
ella Vinnukærunevndin í 
kappingarmálum eru partar.” 
 

28)  Í § 19, stk. 3 verður aftaná 
”kappingarmyndugleikans” sett: ”og 
frágreiðingar”. 
 

29)  Í  22 stk. 1, nr. 1 verður ”samtyktir” 
broytt til: ”viðtøkur”. 

 
30) § 23 verður orðað soleiðis: 

“§ 23. Tilsøgn, veitt av fyritøku, og 
sum gongur ivasemi á møti, sum 
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Kappingarráðið hevur viðvíkjandi § 6, 
stk. 1 og § 11, stk. 1, kann gerast 
bindandi fyri fyritøkurnar. Ein tilsøgn 
kann gerast tíðaravmarkað.  
Stk.2. Eftir at tilsøgn er gjørd bindandi 
eftir stk. 1, kann Kappingarráðið geva 
boð, sum er neyðugt fyri at tryggja, at 
boðini verða fylgd til fulnar og innan 
ásetta tíð.  
Stk. 3. Kappingarráðið kann afturkalla 
ein avgerð eftir stk. 1, um:  
1) tey veruligu viðurskiftini, sum hava 

týdning í sambandi við avgerðina,  
eru broytt,  

2) avtalupartarnir v.m. handla í stríð 
við givin boð, ella avgerðin er tikin 
við støði í skeivum ella villleiðandi 
upplýsingum frá avalupørtunum 
v.m.“ 

 
31) Aftaná § 24 verður sett:  

“§ 24 a. Kappingareftirlitið kann gera 
kanningar av vinnugreinum ella av 
ávísum sløgum av avtalum innan fyri 
ymiskar vinnugreinir við tí endamáli at 
fáa kunnleika til ella innlit í  
kappingarstøðuna innan fyri ávísu 
vinnugreinina ella ávísu 
vinnugreinirnar. 
Stk. 2. Ásetingarnar í § 24, stk. 1-2 og § 
25 eru somuleiðis galdandi fyri 
kanningar eftir stk. 1. 
Stk. 3. Kappingareftirlitið kann 
almannakunngera slíka kanning, tó við 
teimum avmarkingum, ið eru nevndar í 
§ 19, stk. 4.” 
 

32) § 25, stk. 5-10 verða orðað soleiðis: 
“Stk. 5. Kappingareftirlitið kann taka 
elektronisk avrit (spegling) av dáta á 
elektroniskum miðlum, sum eru fevndir 
av eftirlitskanningini, og kann taka 
avritini við sær við tí endamáli at kanna 
tilfarið seinni. 
Stk. 6. Speglað tilfar skal vera seglað, 
tá ið Kappingareftirlitið fer úr hølunum 
hjá fyritøkuni.  
Stk. 7. Tann, sum kannaður verður, 
kann krevja, at viðkomandi ella eitt 
umboð, sum hann hevur valt, skal vera 
til staðar, tá ið seglið verður brotið,  og 

tá ið eftirlitið gjøgnumgongur speglaða 
tilfarið. 
Stk. 8. Kappingareftirlitið skal í 
seinasta lagi 25 yrkadagar eftir 
eftirlitskanningina geva teirri fyritøku 
v.m., sum verður kannað, eitt avrit av 
øllum upplýsingum, ið 
Kappingareftirlitið hevur tikið úr 
speglaða tilfarinum.     
Stk. 9. Tá ið tilfarið er kannað, skal tað 
speglaða tilfarið varðveitast undir segli. 
Stk. 10. Dátutilfarið skal strikast, um 
Kappingareftirlitið metir, at tilfarið ikki 
inniheldur prógv fyri brot á kappingar-
lógina.” 
 

33) Í § 25 verður sum stk. 11-15 sett:  
“Stk. 11. Ger Kappingareftirlitið av at 
fara víðari við málinum, skal speglaða 
tilfarið strikast, tá ið endalig avgerð er 
tikin í málinum. 
Stk. 12. Um viðurskifti hjá eini fyritøku 
ella einum samtaki av fyritøkum hava 
við sær, at tað ikki ber til hjá 
Kappingareftirlitinum sama dag, ið 
eftirlitskanningin verður framd, at fáa 
atgongd til upplýsingar ella at taka avrit 
av upplýsingunum, sbrt. stk. 1 og 2, 
kann eftirlitið segla høli og upplýsingar 
hjá viðkomandi fyritøku í 3 yrkadagar 
eftir, at kanningin er gjørd. 
Stk. 13. Undir teimum treytum, sum eru 
nevndar í stk. 12, kann Kappingar-
eftirlitið taka upplýsingar ella tann 
miðilin, har upplýsingarnar eru á, við 
sær við tí endamáli at avrita 
upplýsingarnar. Tilfarið, sum 
Kappingareftirlitið hevur tikið við sær 
við tí endamáli at avrita, skal, saman 
við avriti av upplýsingunum, sum 
eftirlitið hevur tikið við sær at kanna 
neyvari, latast fyritøkuni ella 
samtakinum av fyritøkum aftur í 
seinasta lagi 3 yrkadagar aftaná 
eftirlitskanningina. 
Stk. 14. Freistirnar í stk. 8, 12 og 13 
kunnu í serligum førum verða longdar. 
Stk. 15. Løgreglan veitir hjálp, tá ið 
heimildirnar í stk. 1-3, 5 og 12-13 
verða útintar. Landsstýrismaðurin kann 
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eftir avtalu við løgreglumyndugleika 
gera reglur í hesum sambandi.” 
 

34) § 27, stk. 1 verður orðað soleiðis: 
“§ 27. Avgerðir, tiknar av 
Kappingarráðnum eftir § 2, stk. 1, § 3, 
1. pkt., § 4, § 6, stk. 1 og 4, 1. pkt., § 7, 
stk. 1-3, § 8, stk. 2, stk. 4, 2. pkt. og 
stk. 5-6, § 9, stk. 1, 1. pkt., § 10, stk. 2, 
§ 11, stk. 1-2, stk. 4, 1. pkt. og stk. 5, § 
12, stk. 1 og stk. 6, 1. pkt., § 15, stk. 1-
3, § 16, stk. 1, § 17, stk. 5, § 18, stk. 1-
5 og stk. 7, § 19, stk. 4, § 22 og § 23, 
stk. 2-3 kunnu kærast til 
Vinnukærunevndina í 
kappingarmálum.” 
 

35) § 27, stk. 2 verður orðað soleiðis: 
“Stk. 2. Kæra kann bert verða latin inn 
av: 

1) tí, sum avgerðin viðvíkur, og   
2) tí, sum annars hevur individuellan 

og týðandi áhuga í málinum. Hetta 
er tó ikki galdandi fyri avgerðir hjá 
Kappingarráðnum eftir § 15, stk. 
1-3, § 16, stk. 1,  § 17, stk. 5, § 18, 
stk. 1-5 og 7 og § 23, stk. 2 og 3”. 

 
36) § 30, stk. 1, verður orðað soleiðis:  

“§ 30. Kappingareftirlitið kann áleggja 
tí, sum ikki letur Kappingarráðnum ella 
Kappingareftirlitinum upplýsingar, sum 
kunnu krevjast eftir hesi lóg, ella sum 
ikki heldur treytir ella ger eftir boðum, 
givin eftir hesi lóg, ella fylgir tilsøgn, 
sum er bindandi sbrt. § 23, stk. 1, 
dagliga ella vikuliga sekt.”   
 

37) § 31, stk. 1-2 verður orðað soleiðis: 
“§ 31. Um ikki harðari revsing er 
uppiborin eftir aðrari lóggávu, verður 
við bót revsaður tann, sum tilvitað ella 
av grovum ósketni 
1) brýtur forboðið í § 6, stk. 1, 
2) ikki heldur treytir, sum eru álagdar 

eftir § 8, stk. 3, 2. pkt. ella stk. 4, 2. 

pkt., 
3) brýtur forboðið í § 11, stk. 1, 
4) ikki ger eftir boðum, givin eftir § 

12, stk. 1, 
5) brýtur fráboðanarskylduna í § 16, 

stk. 1, ella ikki heldur vanligu 
fráboðanarfreistina í § 18 a, stk. 3, 

6) fremur eina samanlegging, hóast 
forboð er sett móti hesum eftir § 15, 
stk. 2, nr. 2, brýtur forboðið móti at 
fremja eina samanlegging, áðrenn 
góðkenning er givin eftir § 15, stk. 
2, nr. 1, og uttan at loyvi er fingið 
eftir § 15, stk. 6, ikki lýkur treytir 
ella boð, ið eru givin eftir § 18, stk. 
1-2, ella ikki ger eftir boðum, sum 
eru givin eftir § 18 b.   

7) ikki ger eftir boðum, givin eftir § 6, 
stk. 4, 1 pkt. ella § 11, stk. 4, 1. pkt, 
sbrt. § 22, 

8) ikki ger eftir tilsøgn, givin eftir § 
23, 

9) ikki ger eftir boðum, givin eftir § 
23, stk. 2, 

10) ikki lýkur krøv eftir § 24, stk. 1-2, 
11) gevur Kappingareftirlitinum, 

Kappingarráðnum ella 
Vinnukærunevndini skeivar ella 
villleiðandi upplýsingar ella tigur 
um viðurskifti, sum hava týdning 
fyri mál ella kanning eftir § 24 a, 
sum upplýsingar verða savnaðar til. 

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 verður ikki at nýta 
frá tí, at ein avtala er fráboðað 
Kappingarráðnum, sbrt. § 8, stk. 2 ella 
stk. 4, og til Kappingarráðið hevur 
kunngjørt sína avgerð eftir § 8, stk. 2 
ella stk. 4.” 

 

§ 2 

 
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 
at hon er kunngjørd. 
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Viðmerkingar til lógaruppskotið 

 

Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

1.1.  Bakgrund og endamál við lógini 
Tá galdandi lóg um kapping varð sett í gildi 1. januar 2008, var hetta eitt nýbrot í mun til áður 
galdandi kappingarlóg, ið var frá 1997. Farið varð yvir til forboðslóggávu, ístaðin fyri 
eftirlitslóggávu, ið hevði verið galdandi frammanundan. Lógin byggir á ES-kappingarreglurnar 
og harvið kappingarreglurnar, ið eru galdandi í grannalondum okkara. 
 
Eitt av nýbrotunum í kappingarlógini frá 2008 er samanleggingareftirlit. Sambært lógini skulu 
fyritøkur við umsetningi oman fyri ávís ásett mørk fráboða Kappingareftirlitinum 
samanleggingar, t.d. tá ein ella fleiri fyritøkur verða lagdar í eina nýggju fyritøku. Hóast ikki ber 
til at siga, at samanleggingareftirlitið ikki hevur virkað væl, so hevur tað heldur ikki virkað eftir 
ætlan. Orsøkirnar til tess eru m.a., at fyrisitingarligu mannagongdirnar eru ov stirvnar og 
ósmidligar, og at markvirðini eru ov lág; hetta hevur við sær, at lutvíst nógvar samanleggingar 
hava verið fráboðaðar, og hetta krevur sera stóra umsitingarliga arbeiðsorku av 
kappingarmyndugleikanum. Arbeiðsorkan hjá Kappingareftirlitinum er avmarkað, og við verandi 
reglum um samanleggingareftirlit fer meir enn helvtin av arbeiðsorkuni til viðgerð av 
fráboðaðum samleggingingum. Kappingareftirlitið fær harvið ikki lagt nóg stóra orku í 
kjarnuuppgávurnar hjá einum kappingarmyndugleika, ið er at stimbra virkna kapping 
samfelagnum, fyritøkum og brúkarunum at gagni.  
 
Endamálið við hesum lógaruppskoti er tí at tillaga reglurnar um samanleggingareftirlit, soleiðis 
at orkan kann verða nýtt á skynsamasta hátt. Afturat hesum verða gjørdar ymsar lógartekniskar 
tillagingar, ið ikki hava við sær innihaldsligar broytingar. 
 
1.2 Innihaldið í lógini 
Hetta uppskot til broytingar í kappingarlógini er rættiliga rúgvumikið. Størsti parturin av 
broytingunum er av lógartekniskum og málsligum slagi, men skotið verður harumframt upp at 
broyta ávís hugtøk, av tí at hesi upprunaliga ikki hava verið nóg neyv.  
 
Sum nýggj § 24 a verður skotin upp heimild til Kappingareftirlitið at gera kanningar av ávísum 
vinnugreinum. Við hesum fær Kappingareftirlitið somu atgongd til upplýsingar, sum 
Kappingarráðið longu hevur eftir § 24. 
 
Í hesum lógaruppskoti verður farið frá einari sonevndari dominanskanning til eina SIEC-kanning 
(Significant Impediment of Effective Competition). Seinna kanningin er greiðari og 
marknaðarráðandi støða er ikki einasta metingarstøði. ES er farið frá dominanskanningini og yvir 
til SIEC-kanningina. Í viðmerkingunum til galdandi lóg stendur, at endamálið við teirri lógini var 
at fáa kappingarreglur, sum vóru í samsvari við tær reglur, sum vóru galdandi í ES. Hetta er 
eisini støðan í hesum føri, nu skotið verður upp at fara frá dominanskanning til SIEC-kanning.     
 
Skotnar verða upp tríggjar nýggjar greinir í staðin fyri § 18, stk. 2 í galdandi lóg. Hesar eru § 18, 
ið gevur Kappingarráðnum heimild til at seta treytir og geva boð í sambandi við góðkenningar, § 
18 a, ið gevur Kappingarráðnum heimild til at taka góðkenningar aftur, og § 18 b, sum gevur 
Kappingarráðnum heimild til at m.a. skilja sundur aftur samanlegging, sum er framd uttan 
góðkenning.   
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Heimildin í § 18, stk. 1 er lík henni í § 15, stk. 2 í galdandi lóg. Afturat hesi er nýggj heimild í § 
18, stk. 2, sum gevur Kappingaráðnum heimild til at geva boð eftir, at samanlegging er góðkend.  
 
Heimildirnar í § 18 a geva Kappingarráðnum heimild til í trimum førum at taka aftur avgerð um 
góðkenning. § 18 a, stk. 1 og 2 heimiðlar afturtøku av góðkenning av samanlegging, meðan § 18 
a, stk. 3 heimiðlar afturtøku av góðkenning, sum Kappingareftirlitið hevur latið við heimild í § 
15, stk. 5. 
 
Heimildin í § 18 b gevur Kappingarráðnum heimild til at skilja sundur aftur eina samanlegging, 
sum er framd uttan góðkenning. Orðingin í § 18 b er øðrvísi enn í § 18, stk. 2, tí nú eru allar 
framdar samanleggingar, sum ikki hava fingið góðkenning, fevndar av ásetingini, uttan mun til,  
um talan er um samanlegging, sum er forbjóðað, ella um samanleggingin ikki er fráboðað 
yvirhøvur.        
 

Broytt samanleggingareftirlit 
Høvuðsbroytingin snýr seg um reglurnar um samanleggingareftirlit. Skotið verður upp at seta inn 
nýggjar heimildir (§§ 13-19), ístaðin fyri at gera rættingar í galdandi ásetingunum.  
 
Av tí, at talan er um týðandi broytingar av samanleggingareftirlitinum, verða neyvar 
viðmerkingar gjørdar til hetta, bæði í almennu og serligu viðmerkingunum.  
 
Umsetningsmørkini fyri fráboðanarskyldu 

Tá kappingarlógin kom í gildi 1. januar 2008, var á fyrsta sinni eftirlit við samanleggingum í 
Føroyum. Eftirlitið var skipað soleiðis, at allar samanleggingar, har í minsta lagi tvær av 
luttakandi fyritøkunum høvdu ein umsetning oman fyri 4 mió. kr., skuldu fráboðast 
Kappingareftirlitinum. Samanleggingar, har samlaði umsetningurin var oman fyri 75 mió. kr., og 
samanleggingar, har samlaði umsetningurin var undir 75 mió. kr., har Kappingareftirlitið metti, 
at tær kundu hava týdning fyri marknaðin, vórðu lagdar fyri Kappingarráðið. Sostatt hevur 
kappingarlógin einans eitt umsetningsmark, sum viðvíkur sjálvari fráboðanarskylduni.  
 
Endamálið við at fáa tvey umsetningsmørk – eitt ovara mark upp á 75 mió. kr. og eitt niðara 
mark upp á 15 mió. kr. – er at minka um umsitingarligu byrðarnar hjá Kappingareftirlitinum av 
samanleggingareftirlitinum við at lækka talið av fráboðanum.    
 
Flestu lond í Evropa hava minst tvey umsetningsmørk fyri fráboðanarskyldu. Eitt niðara mark 
fyri støddina á minst tveimum av luttakandi fyritøkunum og eitt ovara mark fyri samlaða 
umsetningin hjá luttakandi fyritøkunum.     
 
Lond Nationalt Nationalt Globalt Globalt 
Ísland Minst tvær av 

luttakandi 
fyritøkunum skulu 
hava  200 mió. ISK 
í umsetningi  

Samtøkini hjá 
luttakandi fyritøkunum 
skulu hava minst 2 
mia. ISK í umsetningi  

  

Norra Minst tvær av 
luttakandi 
fyritøkunum skulu 
hava  20 mió. NOK 
í umsetningi  

Samtøkini hjá 
luttakandi fyritøkunum 
skulu hava minst 50 
mió. NOK í 
umsetningi  

  

Danmark Minst tvær av 
luttakandi 

Samtøkini hjá 
luttakandi fyritøkunum 

Minst ein av 
luttakandi 

Minst ein av 
luttakandi 



VINNUMÁLARÁÐIÐ 
 

10/48 
 

fyritøkunum skulu 
hava  100 mió. 
DKK í umsetningi  

skulu hava minst 900 
mió. DKK  í 
umsetningi  

fyritøkunum 
hevur ein 
umsetning upp á 
3,8 mia. DKK. 

fyritøkunum 
hevur ein 
umsetning í 
heimshøpi upp 
á 3,8 mia. 
DKK.  

Svøríki Minst tvær av 
luttakandi 
fyritøkunum skulu 
hava  200 mió. SEK 
í umsetningi 

Samtøkini hjá 
luttakandi fyritøkunum 
skulu hava minst 1 
mia. SEK  í umsetningi  

  

Finland Minst tvær av 
luttakandi 
fyritøkunum skulu 
hava  20 mió. EUR í 
umsetningi 

 Samtøkini hjá 
luttakandi 
fyritøkunum skulu 
hava minst 350 
mia. EUR  í 
umsetningi 

 

  
Endamálið við at hava eftirlit við samanleggingum er at forða fyri samanleggingum, sum kunnu 
hindra kappingina á einum marknaði. Avbjóðingin er at hava eitt eftirlit, sum fær fatur á teimum 
samanleggingum, sum ivamál er um, meðan allar aðrar verða sáldaðar frá.  
 
Um ein samanlegging fer fram, sum hevur við sær, at virkna kappingin verður hindrað, er 
avleiðingin ofta, at prísstøðið hækkar, og/ella at vavið á útboðnum minkar. Endamálið við allari 
kappingarligari regulering er at virka fyri fulldyggari samfelagsligari tilfeingisnýtslu, tí 
áskoðanin er, at fulldygg samfelagslig tilfeingisnýtsla tryggjar mest møguliga samfelagsliga 
vælferð. Fyri brúkaran merkir hetta, at hansara vælferð minkar.    
 
Um ov nógvar samanleggingar, sum ikki skaða kappingina, koma undir fráboðanarskylduna, er 
skjótt, at fyrimunurin við slíkum eftirliti hvørvur. Kostnaðurin av at hava eftirlit kann nevniliga 
gerast størri enn tað, sum samfelagið vinnur við at hava eitt eftirlit. 
 
Somuleiðis hava partarnir í samanleggingini útreiðslur av at fráboða samanleggingina. Talan er tí 
um eitt samfelagsligt tap, tá ein samanlegging, sum ikki skapar ivamál, verður viðgjørd av 
kappingarmyndugleikanum. 
 
Endamálið við at hava umsetningsmørk, er at sálda frá tær samanleggingar, sum orsakað av síni 
stødd ikki kunnu væntast at hava neiliga ávirkan á kappingina. Avbjóðingin er at seta mørkini 
soleiðis, at samfelagsligi vinningurin av at hava eitt eftirlit er mest møguligur.    
  
Í hesum lógaruppskoti verða tvey umsetningsmørk fyri fráboðanarskyldu ásett, niðara og ovara 
mark, ístaðin fyri eitt. Niðara markið ásetur, hvussu stórar í minsta lagi tvær av luttakandi 
fyritøkunum skulu vera. Ovara markið ásetur, hvussu stórur samlaði umsetningurin hjá øllum 
luttakandi fyritøkunum í minsta lagi skal vera. Við at hava eitt niðara og eitt ovara mark fara 
fleiri samanleggingar, sum eftir gomlu lógini skulu fráboðast, at verða sáldaðar frá.    
   
Kappingareftirlitið hevur frá 1. januar 2008 og fram til 31. august 2011 fingið 33 fráboðanir um 
samanlegging. Av hesum hava 20 samanleggingar ligið undir 75 mió. kr. Ongin av hesum 20 
samanleggingum hevur verið mett at hava havt týdning fyri kappingina, og eru tí ikki lagdar fyri 
Kappingarráðið til støðutakan. Eftir uppskotinum høvdu hesar samanleggingar ikki komið undir 
fráboðanarskyldu.  
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Í teimum 14 samanleggingunum, sum eru lagdar fyri Kappingarráðið til støðutakan, eru bert 
treytir settar í 4 málum, og enn er ongin samanlegging forbjóðað. Tað er onki óvanligt í hesum, tí 
kappingarmyndugleikarnir í flestu londum eru sera afturhaldandi við at forbjóða 
samanleggingum.  
 
Mett verður tí, at broytingin frá einum umsetningsmarki fyri fráboðan til tvey umsetningsmørk 
fer at minka munandi um talið av fráboðanum, og uttan at hetta av teirri grund fer at hava við 
sær, at samanleggingar, sum hava týdning fyri kappingina, ikki verða fevndar av 
fráboðanarskyldu.   
 
Kappingareftirlitið hevur gjørt eitt modell fyri áseting av umsetningsmørkum. Modellið er gjørt 
eftir sama leisti, sum arbeiðsbólkurin, sum varð settur at broyta danska samanleggingareftirlitið, 
nýtti í síni frágreiðing. Ovaru og niðaru mørkini, sum verða skotin upp,  taka støði í modellinum 
hjá Kappingareftirlitinum. Modellið er at finna sum fylgiskjal 1 í hesum lógaruppskoti.  
 
Ovara mark 

Eitt ovara mark, sum ásetur minsta mark fyri samlaða samtaksumsetningin hjá øllum samtøkum í 
samanleggingini, hevur við sær, at marknaðir, har samlaði umsetningurin er minni enn ovara 
markið, eru ikki fevndir av samanleggingareftirlitinum. Yvirhøvur fara eisini fleiri smærri 
marknaðir, har samlaði umsetningurin er størri enn 75 mió. kr., at vera uttan fyri 
samanleggingareftirlitið, tí flestu samanleggingar á hesum marknaðum fara ikki at røkka ovara 
markinum á 75 mió. kr. 
 
Tað, at ávísir marknaðir ikki eru fevndir av samanleggingareftirlitinum, er ikki neyðturviliga ein 
stórur trupulleiki, tí talan er um smærri marknaðir. Fyritøkur á smærri marknaðum kunnu neyvan 
hava ein ónatúrliga stóran vinning í longri tíð, og samstundis halda størri fyritøkum frá at koma 
inn á marknaðin.    
 
Eftir § 14 í galdandi kappingarlóg skal Kappingareftirlitið meta um, hvørt ein samanlegging, sum 
liggur undir ovara markinum, skal leggjast fyri Kappingarráðið til støðutakan. Kappingareftirlitið 
skal meta um, hvørt samanleggingin hevur við sær, at virkna kappingin verður hindrað, við tað at 
ein ráðandi støða verður skapt ella styrkist á marknaðinum.  
 
Metir Kappingareftirlitið, at avgerðin ikki skal leggjast fyri Kappingarráðið, tekur 
Kappingareftirlitið vegna ráðið avgerð um at góðkenna samanleggingina. Kappingareftirlitið 
kunnar Kappingarráðið um avgerðina.      
 
Grundað á royndirnar higartil verður mett, at reglurnar skulu broytast soleiðis, at ovara mark 
verður eitt av tveimum mørkum fyri, nær fráboðast skal, og ikki sum í galdandi lóg, har ovara 
mark einans er galdandi fyri, nær samanlegging skal leggjast fyri Kappingarráðið. Broytingin 
merkir, at samanleggingar, har umsetningurin hjá luttakandi fyritøkunum er oman fyri niðara 
markið, men har samlaði samtaksumsetningurin er niðan fyri 75 mió. kr., ikki skulu fráboðast.  
   
Niðara mark      

Meðan støddin á ovara marki er avgerandi fyri, hvørjar vinnugreinar eru fevndar av eftirlitinum, 
hevur støddin á niðara marki týdning fyri í hvønn mun, eftirlit kann vera við samanleggingum 
millum stórar og smáar fyritøkur.   
 
Tað kunnu vera fleiri orsøkir til, at ein stór fyritøka keypir eina minni fyritøku, og aloftast er 
ongin trupulleiki við hesum. Tó kann tað á einum marknaði við stórari miðsavning verða ein 
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trupulleiki, um ein stór fyritøka keypir smærri fyritøkur við tí fyri eyga at hindra eini virkandi 
kapping. 
 
Hóast ein fyritøka er lítil, kann hon hava ein týðandi leiklut á einum marknaði við m.a. at veita 
alternativ til tær vørur, sum fyritøkur, ið eru ráðandi á einum marknaði, bjóða. Somuleiðis er væl 
kent, at smærri fyritøkur kunnu vera sokallaðar “maverick”-fyritøkur – t.e. fyritøkur, sum fyri at 
markera seg tilætlað velja at ganga ímóti streyminum. Tílíkar fyritøkur kunnu, hóast sína 
avmarkaðu stødd, útinna eitt munandi kappingarligt trýst.  
 
Ein marknaðarráðandi fyritøka kann hava áhuga í at sleppa av við slíkan kappingarneyta og kann 
tí velja at bjóða ein keypsprís, sum er væl hægri enn veruliga virðið á fyritøkuni. Tílík yvirtøka 
fer sum meginregla at føra til hægri prísstøði.    
 
Eftir verandi lóg skulu allar samanleggingar, har minst tvær fyritøkur hava 4 mió. kr. í 
umsetningi í Føroyum, fráboðast til Kappingareftirlitið. Av tí, at hetta er einasta mark fyri 
fráboðanarskyldu, er eftirlit eisini við samanleggingum, har báðar fyritøkur eru smáar. Tað er 
ongin orsøk til at hava eftirlit við samanleggingum millum smáar fyritøkur. Hesar hava einki 
marknaðarvald og kunnu tí ikki ávirka marknaðin. Hetta broytist við hesum uppskoti, av tí at eitt 
ovara mark verður sett. 
 
Í hesum uppskoti verður eisini lagt upp til at broyta niðara markið frá 4 mió. kr. til 15 mió. kr. 
Tær royndir, sum kappingarmyndugleikin higartil hevur við samanleggingareftirlitinum, eru, at 
smærru samanleggingarnar ikki hava givið orsøk til ivasemi. Við at hækka niðara markið úr 4 
mió. kr. til 15 mió. kr. ber sostatt til at minka um talið av samanleggingum, ið skulu viðgerast, og 
sostatt eisini  minka um fyrisitingarligu byrðarnar av eftirlitinum.  
 
Við at seta eitt niðara mark á 15 mió. kr. verða serliga nógvar fyritøkur sáldaðar frá í mun til, um 
markið varð sett til t.d. 10 mió. kr. Eitt høvuðsendamál við broytingini er júst at geva 
Kappingarmyndugleikanum møguleika at raðfesta onnur øki fremri. Fyri at røkka hesum 
endamáli er neyðugt at minka um tær fyrisitingarligu byrðar, sum samanleggingareftirlitið 
skapar. Mett verður, at eitt niðara mark, sum er lægri enn 15 mió. kr., ikki í nóg stóran mun fer at 
frígera arbeiðsorku.       
 

Fráboðanir og málsviðgerð 

Einføld fráboðan 

Eftir galdandi reglum skulu allar samanleggingar fráboðast eftir sama leisti, t.e. at fráboðari skal 
koma við øllum teimum upplýsingum, sum biðið verður um.  Kappingareftirlitið kann tó geva 
fráboðara loyvi til at boða frá, uttan at allar upplýsingar eru við. Royndirnar higartil vísa, at 
einans 8-9 prosent av teimum samanleggingum, sum higartil eru fráboðaðar, hava skapt so stór 
ivamál, at Kappingarráðið hevur valt at treyta góðkenningina. Kappingarráðið metir, at ein stórur 
partur av teimum 91-92 prosentunum málunum, sum verða góðkend uttan treytir, kundu verið 
góðkend uttan at stórvegis kanningar vórðu gjørdar. 
 
Fyri at tryggja, at tilfeingið verður gangnnýtt mest møguligt, verður skotið upp, at 
samanleggingar, sum onki ivamál er um, kunnu fráboðast eftir einum meira einføldum leisti.  
 
Fyrri liðurin í hesum leisti er ein tvíliðað fráboðanarskipan, har samanleggingar, sum 
frammanundan verða mettar at vera uttan týdning fyri kappingina, verða fráboðaðar eftir einum 
einføldum leisti, meðan samanleggingar, sum møguliga kunnu hava týdning fyri kappingina, 
verða fráboðaðar eftir vanligum leisti.   
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Hetta merkir, at færri upplýsingar skulu gevast, og at tíðin frá tí, at fráboðað verður og til 
góðkenning er latin, verður munandi styttri. Hetta er ein stórur fyrimunur fyri fyritøkurnar, tí tær 
noyðast at bíða, til avgerðin um góðkenning er tikin, áðrenn ætlaðar broytingar verða framdar, 
t.d. møgulig uppsøgn av avtalum og søla av ognum.   
 
Verandi reglur um fráboðan av samanleggingum verða broyttar soleiðis, at fráboðast kann eftir 
einføldum leisti, eins og reglurnar nágreina tær samanleggingar, sum  kunnu fráboðast eftir 
einføldum leisti.  
 
Tær samanleggingar, sum kunnu fráboðast eftir einføldum leisti, eru samanleggingar har:  
 
1) tvær ella fleiri fyritøkur fáa felagsræðið á einum samváða, ið ikki, ella bert í 

avmarkaðan mun, hevur virksemi í Føroyum. 
 
2) ein fyritøka fær fult ræði á eini aðrari fyritøku, sum hon frammanundan hevur ræðið 

á saman við øðrum. 
 
3) Tvær ella fleiri fyritøkur leggja saman, ella har ein ella fleiri fyritøkur fáa ræðið á 

einari fyritøku, ella tvær ella fleiri fyritøkur í felag fáa ræðið á einari fyritøku, og tá 
ið: 
a) ongin av fyritøkunum virkar á sama vøru- og landafrøðiliga marknaði ella í 

seinnu ella fyrru søluliðum til ein vørumarknað, har onnur luttakandi fyritøka 
hevur virksemi, ella 

b) tvær ella fleiri av luttakandi fyritøkunum virka á sama vøru- og landafrøðiliga 
marknaði, og har tær tilsamans hava ein marknaðarpart í Føroyum, sum er minni 
enn 15 prosent, ella 

c) ein ella fleiri av fyritøkunum, sum luttaka í samanleggingini, eru virknar á einum 
fyrri ella seinni vørumarknaði í mun til ein vørumarknað, har ein onnur av 
fyritøkunum, sum luttekur í samanleggingini, er virkin, treytað av, at tær hvørki 
hvør sær ella tilsamans hava marknaðarpartar á fyrri ella seinni vørumarknaðum, 
sum eru 25 prosent ella meira í Føroyum, ella 

d) samanleggingar, sum koma undir fráboðanarskyldu eftir § 14, stk. 1, nr. 2.    
  
Vanliga mannagongdin í sambandi við fráboðan av samanleggingum verður tann, at umboð fyri 
luttakandi fyritøkurnar og Kappingareftirlitið avráða sínámillum, um fráboðast kann eftir 
einføldum leisti, ella um fráboðast skal eftir vanligum leisti.    
 
Verður fráboðað eftir einføldum leisti, senda luttakandi fyritøkurnar einfalda fráboðan til 
Kappingareftirlitið. Kunning verður løgd á heimasíðuna hjá Kappingareftirlitinum um, at einføld 
fráboðan er móttikin, og at áhugað kunnu venda sær til Kappingareftirlitið við viðmerkingum. 
Freistin at lata viðmerkingar verður sum meginregla sett til 7 dagar. Kappingareftirlitið vendir 
sær beinleiðis til teir størstu kappingarneytarnar, veitararnar og kundarnar. Hesir fáa somuleiðis 
sum meginregla 7 dagar til at koma við viðmerkingum.     
 
Eftir at freistin er farin, og støða er tikin til einføldu fráboðanina og møguligar viðmerkingar frá 
triðjaparti, kann Kappingareftirlitið góðkenna samanleggingina, um umstøðurnar tala fyri tí. 
Málsviðgerðin verður munandi styttri og minni orkukrevjandi til fyrimuns fyri bæði 
myndugleikan og luttakandi fyritøkur.  
 
Ein møgulig avgerð verður grundað á tær upplýsingar, sum luttakandi fyritøkurnar hava latið, og 
møguligar upplýsingar frá triðjaparti. Kappingareftirlitið eftirkannar ikki, um upplýsingarnar eru 
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rættar, men ásett verður heimild at taka aftur eina góðkenning, sum er fráboðað eftir einføldum 
leisti.   
Tær samanleggingar, sum eru nevndar í nr. 1-3 omanfyri, eru tílíkar, sum hava víst seg ikki at 
elva til trupulleikar, og tí kunnu hesar sum meginregla góðkennast uttan neyvari kanningar. Tað 
kunnu tó vera serligar støður, har ein samanlegging, sum er fevnd av einum av hesum punktum,  
skapar ivamál. Tí verður  Kappingareftirlitinum givin heimild at áleggja luttakandi fyritøkum at 
fráboða eftir vanligum leisti, hóast treytirnar eru loknar. 
         
Vanlig fráboðan      

Fráboðanir, sum Kappingareftirlitið ikki metir kunnu fráboðast á einfaldan hátt, skulu, sum nú er, 
fráboðast við, at allar upplýsingar verða latnar Kappingareftirlitinum.  
 
Hesin leistur er hin sami, sum verður nýttur í dag, tá samanleggingar eru oman fyri 75 mió. kr., 
og sum tí verða mettar at hava týdning fyri kappingina. 
 
Einføld málsviðgerð    

Í galdandi lóg hevur Kappingareftirlitið møguleika til at fremja einfalda málsviðgerð, tá ið talan 
er um samanleggingar, har samlaði umsetningurin er niðan fyri 75 mió. kr. Er samlaði 
umsetningurin oman fyri 75 mió. kr., skal málið leggjast fyri Kappingarráðið. Mælt verður til, at 
Kappingareftirlitið fær møguleika til einfalda málsviðgerð fyri allar samanleggingar.  
 
Hetta merkir, at Kappingareftirlitið kann góðkenna samanleggingar, sum verða mettar at vera 
uttan trupulleikar fyri kappingina. Heimildin til einfalda málsviðgerð gevur ikki 
Kappingareftirlitinum heimild til at forbjóða eini samanlegging. Somuleiðis gevur hetta ikki 
Kappingareftirlitinum heimild at góðkenna eina samanlegging við treytum. Ásetingin um 
einfalda málsviðgerð er avmarkað til tær samanleggingar, har onki ivamál er um, at 
samanleggingin ongan týdning hevur, og tí kann góðkennast uttan treytir.  
 
Samanleggingar, ið eru fráboðaðar eftir einføldum leisti, verða góðkendar eftir einfaldari 
málsviðgerð ella verða tiknar upp til veruliga málsviðgerð, um mett verður, at umstøður eru, sum 
tala fyri, at verulig kanning verður framd.  
 
Samanleggingar, ið eru fráboðaðar eftir vanligum leisti, kunnu góðkennast eftir einfalda 
málsviðgerð. Metir Kappingareftirlitið, at ein fráboðan, sum er fráboðað eftir vanligum leisti, 
ikki hevur týdning fyri kappingina, kann Kappingareftirlitið góðkenna samanleggingina eftir eina 
einfalda málsviðgerð. 
 
Tá ein samanlegging verður viðgjørd eftir einfaldari málsviðgerð, ger Kappingareftirlitið 
neyðugar kanningar og tekur avgerð um at góðkenna samanleggingina. Kappingareftirlitið 
almannakunnger, hvør tað er, sum hevur lagt saman, og hví Kappingareftirlitið hevur valt at 
góðkenna eftir einføldum leisti.    
  
Vanlig málsviðgerð    

Vanlig málsviðgerð fer fram sum áður. Fráboðan verður latin Kappingareftirlitinum, sum hevur 
8 dagar til at avgera, um fráboðanin er fullfíggjað. Eftir hetta hevur Kappingarráðið 30 dagar til 
at taka avgerð um, hvørt samanleggingin skal kannast nærri. Í hesum tíðarskeiði ger 
Kappingareftirlitið tilmæli um avgerð og leggur tað fyri Kappingarráðið, sum tekur avgerð í 
málinum.  
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Ger Kappingarráðið av ikki at kanna málið nærri, verður fráboðanin góðkend eftir einfalda 
málsviðgerð. Ger Kappingarráðið av, at málið skal kannast nærri, hevur Kappingarráðið 3 
mánaðir til at taka støðu í málinum. 
 
Tá Kappingarráðið ger av, at eitt mál skal kannast nærri, skal Kappingareftirlitið kunna fráboðara 
um hetta og um tey serligu ivamál, sum gera, at neyðugt er at kanna málið nærri. Talan er um 
eina skyldu, sum er áløgd Kappingareftirlitinum, og rættindi, sum fráboðari hevur, tá avgerð er 
tikin um at kanna eitt mál nærri.  
 
Fráboðari hevur møguleika at koma við eini tilsøgn til Kappingarráðið, sum gongur teirra iva á 
møti, og á henda hátt tryggja, at avgerðin verður góðkend. Tað er Kappingarráðið, sum ger av, 
um givin tilsøgn á nøktandi hátt gongur ivanum hjá Kappingarráðnum á møti. 
Áðrenn teir 3 mánaðirnir eru farnir, skal Kappingarráðið hava tikið avgerð um antin at forbjóða 
samanleggingina, góðkenna samanleggingina ella góðkenna samanleggingina við treyt.       
   
Hevur Kappingarráðið ikki tikið avgerð, áðrenn freistin gongur út, er samanleggingin góðkend.  
 
 Mynd: Mannagongdirnar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Almannakunngerð av avgerðum í samanleggingarmálum 

Kappingarmyndugleikin hevur skyldu til at almannakunngera avgerðir í samanleggingarmálum. 
Kappingareftirlitið skal almannakunngera avgerðir, sum eftirlitið hevur tikið vegna 
Kappingarráðið, uttan so, at avgerðin hvørki hevur týdning fyri virki lógarinnar ella hevur 
týdning annars fyri almenningin. 
 
Avgerðir Kappingarráðsins í samanleggingarmálum verða almannakunngjørdar í fullari longd, tó 
undantikið tær upplýsingar, sum fráboðarin hevur krav upp á verða hildnar loyniligar.  
 
Avgerðir Kappingareftirlitsins í samanleggingum, sum eru fráboðaðar eftir vanligum leisti, men 
har Kappingareftirlitið hevur tikið avgerð eftir einfaldari málsviðgerð, verða 
almannakunngjørdar í fullari longd, tó undantikið tær upplýsingar, sum fráboðarin hevur krav 
upp á verða hildnar loyniligar.    

Einføld fráboðan Vanlig fráboðan 

Einføld málsviðgerð Vanlig málsviðgerð 

Kappingarráðið 

Góðkenning 
við treyt 

Forboð Góðkenning 

Góðkenning 
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Avgerðir Kappingareftirlitsins í samanleggingarmálum, sum eru fráboðaðar eftir einføldum 
leisti,  verða ikki almannakunngjørdar, men almenningurin verður kunnaður um, hvørjir partarnir 
eru, og hví avgjørt er at góðkenna samanleggingina eftir einfalda málsviðgerð.     
1.3.  Ummæli  
Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Advokatfelag Føroya, Felagnum fyri skrásettar 
grannskoðarar, Felagnum fyri løggildar grannskoðarar, Vinnuhúsinum og Kappingarráðnum. 
 
Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
 
1. Fíggjarligar avleiðingar  

Fyri landið 
Mett verður, at lógaruppskotið hevur ikki við sær fíggjarligar avleiðingar fyri landið.    
 
Fyri kommunurnar 
Mett verður, at lógaruppskotið hevur ikki við sær fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar. 
 

Fyri vinnuna 
Av tí, at umsetningsmørkini fyri samanleggingum verða broytt, merkir lógaruppskotið, at færri 
samanleggingar skulu fráboðast. Mannagongdirnar at viðgera samanleggingar gerast meira 
smidligar, soleiðis at ein viðgerð av eini fráboðaðari samanlegging kann avgreiðast skjótari. Tað 
hevur við sær nakað av sparingum fyri fyritøkurnar, m.a. til ráðgeving.  
 

2. Umsitingarligar avleiðingar 
Lógaruppskotið hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar við sær fyri landið, av tí at minni 
arbeiðsorka verður nýtt til samanleggingareftirlit.  
 
Lógaruppskotið hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar við sær fyri vinnuna, tí nú fer kravið 
um upplýsing í størri mun at vera tengt at, í hvønn mun ein samanlegging hevur týdning fyri 
kappingina. Somuleiðis fer avgreiðslutíðin fyri flestu samanleggingarmál at styttast munandi.   
  
Uppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar.  
 

3. Umhvørvisavleiðingar 
Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar.  
 
4. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 
 

5. Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 
Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 
 
6. Sosialar avleiðingar 
Uppskotið hevur ikki við sær sosialar avleiðingar. 
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Talva 1: Yvirlit yvir avleiðingar 

 Fyri landið/ 
landsmyndug-
leikar 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 
avleiðingar 

Ja 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  

 
 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1 
Kapittul 4 í lógini fevnir um kappingaravlagandi stuðul, og tískil verður nágreinað, at 
virkisøki lógarinnar eisini fevnir um almennan stuðul til vinnuvirksemi. 
 
Til § 1, nr. 2  
Nágreinað verður tilvísing til § 51 í komunustýrislógini (løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 
2000 um kommunustýri). Talan er um eina lógartekniska broyting.   
 
Til § 1, nr. 3 
Talan er um eina málsliga broyting, ið ger ásetingina neyvari. Eingin broyting er ætlað í 
innihaldinum.  
 

Til § 1, nr. 4 
Í galdandi lóg verður víst til til orðið “fyritøka”, men mett verður, at orðið “fyritøka” kann 
verða avmarkandi í ávísum førum. Eitt nú kann vera talan um virksemi hjá almennum 
stovni ella stovni, ið partvíst virkar sum vinnurekandi. Mett verður, at heitið 
“vinnuvirksemi” er betur hóskandi, og hetta fevnir sostatt um almennar fyritøkur, stovnar 
v.m. Dentur verður lagdur á virksemið og ikki á eindina. 
 
Somuleiðis er orðingin “í ávísan mun” broytt til “heilt, lutvíst ella í ávísan mun”. Henda 
orðing er breiðari og gevur heimild at krevja bókhaldsligan skilnað til breiðari hóp av 
vinnuvirksemi. 
 
Til § 1, nr. 5  
Talan er um eina málsliga broyting, ið ger ásetingina neyvari. Eingin broyting er ætlað í 
innihaldinum.  
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Til § 1, nr. 6 
Talan er um eina málsliga broyting, ið ger ásetingina neyvari. Eingin broyting er ætlað í 
innihaldinum.  
Til § 1, nr. 7  
Sett verður inn tilvísing til § 22, ið fevnir um heimildir Kappingaráðsins at geva boð at 
steðga skaðiligum árinum á kappingina. 
 
Til § 1, nr. 8 
Í galdandi lóg vantar ein tilvísing til §§ 7-10. Hetta hevur við sær, at avtalur eftir § 6 eru 
bannaðar, um tær ikki eru undantiknar eftir § 7, frítiknar eftir § 8 ella 10, ella hava fingið 
eina váttan eftir § 9. 
 
§ 7 ásetur eitt minstamark fyri avtalum eftir § 6 við støði í umsetningstølum. Hesar avtalur verða 
hvørki frítiknar ella fáa váttan, og hesar avtalur verða tí ikki lagdar fyri kappingarmyndugleikan. 
Av somu orsøk eru hesar avtalur undantiknar lógini.  
 
§ 8 viðvíkur avtalum, ið eru í stríð við § 6, men av tí at ávísar fyritreytir eru loknar, kunnu slíkar 
avtalur fáa eina tíðaravmarkaða frítøku. 
  
§ 9 viðvíkur avtalum, har partarnir ikki eru fevndir av minstamarkinum í § 7, men har 
innihaldið í avtaluni er soleiðis háttað, at avtalan ikki er fevnd av § 6. Í tílíkum føri kann 
fyritøkan, fyri at tryggja seg frameftir, biðja um eina negativa váttan upp á, at avtalan ikki 
er fevnd av § 6. Negativa váttanin er ikki tíðaravmarkað, men Kappingarráðið hevur 
møguleika at taka avtaluna upp aftur, um grundleggjandi viðurskifti, sum váttanin varð 
grundað á, broytast. 
 
§ 10 snýr seg um bólkafrítøkur, har landsstýrismaðurin við kunngerð kann frítaka ávísar 
bólkar av avtalum frá forboðnum í § 6.  
 
Til § 1, nr. 9 
Talan er um eina málsliga broyting, ið ger ásetingina neyvari. Eingin broyting er ætlað í 
innihaldinum.  
 
Til § 1, nr. 10 
§ 8, stk. 1.  

Í fyrstu atløgu er talan um eina málsliga broyting, ið ger ásetingina neyvari. § 8, stk. 1 er 
ein undantaksregla frá forboðnum í § 6, stk. 1. T.v.s. at talan er um avtalu v.m., sum er í 
stríð við § 6, stk. 1, men sum orsakað av, at avtalan førir við sær aðrar fyrimunir, verður 
frítikin frá forboðnum í § 6, stk. 1. Slík avtala skal tó vera í samsvari við almenna setningin 
í § 1 um fulldygga almenna tilfeingisnýtslu.  
 
Rætturin, men ikki skyldan, til at boða frá avtalu  
Ein avtala, sum er í stríð við § 6, men sum lýkur treytirnar fyri frítøku í § 8, er í sær 
sjálvum frítikin frá forboðnum í kappingarlógini, tí hon lýkur treytirnar fyri frítøku í § 8, 
stk. 1, pkt. 1-4. Tað er tí ikki neyðugt, at avtalan er fráboðað kappingarmyndugleikanum. 
 
Fyritøkan kann sjálv meta um, um avtalan er í stríð við § 6, stk. 1, og um treytirnar í § 8, 
stk. 1, pkt. 1-4, eru loknar. Verður ivi sáddur um rættleikan av hesum, er tað upp til 
fyritøkuna at føra prógv fyri, at avtalan er frítikin.    
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Endamálið við § 8, stk. 1 er tí einans at geva fyritøkum møguleika til at venda sær til 
kappingarmyndugleikan fyri at fáa váttað, at avtalan er frítikin. Á henda hátt sleppur 
fyritøkan undan tí vanda, sum liggur í, at metingin hjá fyritøkuni seinni verður kolldømd 
av Kappingarráðnum.  
Ásetingin skal ikki skiljast soleiðis, at tað áliggur nøkur skylda hjá fyritøkum at fráboða 
avtalur til kappingarmyndugleikan. Somuleiðis skal ásetingin ikki skiljast soleiðis, at ein 
treyt fyri frítøku sambært § 8, stk. 1 er, at avtalan er fráboðað kappingarmyndugleikanum. 
 
Fráboðaða avtalan hevur órin fyri sekt frá tí, at avtalan er fráboðað og fram til, at 
Kappingarráðið hevur tikið avgerð.  
    
Treytir fyri frítøku      

Treytirnar í § 8, stk. 1, nr. 1-4 skulu vera loknar, áðrenn avtalan, ið er í stríð við forboðið í 
§ 6, stk. 1, er frítikin sambært § 8, stk. 1. Talan er um tvær positivar treytir, har tann fyrra 
inniheldur ávísar valmøguleikar, og tvær negativar treytir. Allar treytir skulu vera loknar, 
áðrenn avtalan er frítikin sambært § 8, stk. 1. Avtalur, sum ikki lúka hesar treytir, kunnu 
ikki frítakast, og tí kann tað vera ein fyrimunur at kanna fyrst ta treyt, sum størst ivi er um, 
at avtalan líkur.   
 
Orsøkin til, at avtala, sum er fevnd av forboðnum í § 6, stk. 1, kann frítakast eftir § 8, stk. 
1, er, at avtalur, sum lúka treytirnar í § 8, stk. 1-4, hava við sær batar fyri samfelagið, sum 
á nøktandi hátt viga upp ímóti tí kappingarliga bága, sum avtalan hevur við sær.       
  
Fyrsta treyt  

1) fremur fulldygga framleiðslu ella útbreiðslu av vørum ella tænastuveitingum, 

ella fremur tøkniliga ella búskaparliga menning  

 

Fyrsta treytin fyri frítøku er, at avtalan førir til styrkt virkisføri innan framleiðslu og 
útbreiðslu av vørum ella tænastum, ella stuðlar undir tøkniliga ella búskaparliga menning.  
Fyrsta treytin er ikki einans lokin við, at vísast kann á ein rakstrarligan bata hjá einstøkum 
fyritøkum. Fyri at lúka fyrstu treytina er neyðugt at vísa á, at avtalan førir við sær, at 
samfelagsliga tilfeingið verður nýtt betur enn áður. Sostatt skal talan vera um objektivar 
fyrimunir.    
 
Fyri at tryggja, at avtalan hevur við sær størri batar enn bágar, er fyrst og fremst neyðugt at 
staðfesta eitt samband millum avtalu og tað uppáhald um bata av samfelagsliga 
tilfeinginum, sum er sett fram, og virðið á hesum bata.  
 
Avtalupartarnir skulu tí mótvegis kappingarmyndugleikanum skjalprógva: 
a) hvat slag av batum talan er um, 
b) at samband er millum avtalu og styrkt virkisføri, 
c) sannlíkindi og stødd á ávístum batum, 
d) nær og hvussu hvør bati verður rokkin. 

 
Staðfesting av hvat slag av bata talan er um, gevur kappingarmyndugleikanum møguleika til at 
taka støðu til, um batin er samfelagsliga gagnligur ella einans til fyrimuns fyri avtalupartarnar.  
Talan er t.d. ikki um objektiva betran, tá ið tvær fyritøkur gera avtalu um fastan prís, tí tílík 
avtala styrkir ikki virkisførið á nakran hátt. Talan er einans um, at virði verða flutt frá 
brúkarunum til avtalupartarnar.  
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Tað skal vera møguligt at staðfesta, at samband er millum avtaluna og tað styrkta virkisførið. 
Kappingarmyndugleikin skal hava vissu fyri, at ávísti batin kemur av avtaluni og ikki av øðrum 
viðurskiftum, sum onki hava við avtaluna at gera. 
 
Í síni meting av, um samband er millum avtaluna og tað styrkta virkisførið, skal 
kappingarmyndugleikin leggja dent á, um sambandið er beinleiðis ella óbeinleiðis. Kann 
beinleiðis samband ávísast millum avtaluna og styrkta virkisførið, verður vanliga mett, at 
samband er millum avtaluna og tað styrkta virkisførið. Eitt nú er talan um beinleiðis samband, tá 
ið ein avtala um útbreiðslu hevur við sær betri møguleikar at býta út vørur og tænastur og fyri 
lægri kostnað.  
 
Megna avtalupartarnir einans at vísa á eitt óbeinleiðis samband millum avtalu og styrkt 
virkisføri, vil kappingarmyndugleikin vanliga meta, at samband er ikki millum avtaluna og 
styrkta virkisførið. Dømi um slíkt óbeinleiðis samband er, tá hildið verður uppá, at ein avtala, 
sum hevur við sær hægri vinning, fer at hava við sær, at avtalupartarnir kunnu nýta meira pening 
til gransking og menning. 
 
Fyritøkurnar skulu antin skjalprógva batarnar ella gera metingar av virðinum av teimum 
batum, sum hildið verður uppá, eru til staðar. Somuleiðis skulu fyritøkurnar skjalprógva 
batarnar ella meta um, nær og hvussu hesir batar verða framdir.    
        
Onnur treyt  

2) tryggjar brúkarunum rímiligan part av tí fyrimuni, sum kappingaravmarkingin hevur við sær  

 

Onnur treytin ásetur, at brúkarin skal hava ein part av tí fyrimuni, sum avtalan hevur við sær. 
Orðið “brúkarin”  merkir í hesum føri, at brúkararnir eru allir beinleiðis og óbeinleiðis brúkarar 
av vøruni ella tænastuni, eitt nú framleiðslufyritøkur, sum brúka eina vøru til egna framleiðslu, 
heilsølur og handlar, sum keypa eina vøru við víðarisølu fyri eyga, og at enda brúkarar, sum 
keypa eina vøru til privata nýtslu. Hugtakið “brúkari” fevnir sostatt um øll seinni sølulið og 
harumframt eisini um endabrúkaran.  
 
Teir fyrimunir, sum kunnu ávísast, eru m.a. lægri prísir, betri vørugóðska, betri tænastugóðska 
ella betri útbreiðslunet. Hægri tænastustøði og trygd eru eisini dømi um fyrimunir, sum vísast 
kann á. 
 

Triðja treyt  

3) ikki áleggur fyritøkum avmarkingar, sum eru óneyðugar fyri at náa hesum endamálum 

 

Triðja treytin fyri frítøku er, at avtalan ikki áleggur avtalupørtunum óneyðugar avmarkingar fyri 
at fáa teir batar, sum avtalan hevur við sær. Tað eru tvær fortreytir, sum skulu vera til staðar, um 
triðja treytin skal metast at vera lokin. Fyrst og fremst skal avtalan í sær sjálvum vera neyðug 
fyri, at virkisførið verður styrkt. Í øðrum lagi skulu tær einstøku kappingaravmarkingar, sum 
avtalan hevur við sær, vera neyðugar fyri at kunna styrkja um virkisførið.   
 
Metingarstøðið er tí, at avtalan og einstøku kappingaravmarkingarnar skulu hava við sær, at ávíst 
virksemi verður fulldyggari framt við avtaluni, enn um avtalan og einstøku 
kappingaravmarkingarnar ikki vóru galdandi millum partarnar. 
 
Kappingarmyndugleikin kannar, um teir ávístu batarnir eru sermerktir fyri avtaluna soleiðis, at 
tað ikki er møguligt at náa somu batar á annan hátt. Kappingarmyndugleikin kann krevja, at 
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partarnir greiða frá, hví ávís onnur alternativ, ið ikki hava við sær somu avmarking av 
kappingini, ikki eru møgulig, ella ikki eru líka munagóð. 
 
Tá ið tað er staðfest, at avtalan er neyðug fyri, at virkisførið verður styrkt, skal støða takast til, 
um hvør einstøk kappingaravmarking er ein neyðug fortreyt fyri, at virkisførið verður styrkt.  
Ein kappingaravmarking er neyðug, tá ið teir batar í virkisføri,  sum avtalan hevur við sær, 
hvørva ella minka munandi um kappingaravmarkingina. Jú meira umfatandi ein 
kappingaravmarking er, tess størri er kravið til avtalupartarnar at skjalprógva, at 
kappingaravmarkingin er neyðug. Tað er ósannlíkt, at ávísar hardcore kappingaravmarkingar, 
sum t.d. prísásetan, avmarking av framleiðslu og sølu, og sundurbýti av marknaðum ella 
kundum, yvirhøvur kunnu metast sum neyðugar, tí høvuðsendamálið við slíkum avmarkingum er 
altíð at avmarka kappingina, og við hesum at skapa avtalupørtunum størri vinning.  
 
Tá ið metast skal um, hvussu neyðug ein kappingaravmarking er fyri at røkka ávísum bata av 
virkisføri, skulu veruligu umstøðurnar, har avtalan er galdandi, takast við í metingina. Serliga 
skal takast við, hvussu struktururin er á marknaðinum og tann handilsligi váði, sum 
avtalupartarnir taka á seg í sambandi við avtaluna. Jú meira óvist tað er, um vøran ella tænastan, 
sum avtalan fevnir um, fer at verða væl móttikin, tess meira neyðugt kann tað verða fyri avtalu-
partarnar, at kappingaravmarkingin sleppur at vera galdandi, møguliga einans í eitt stutt 
tíðarskeið.  
 
Fjórða treyt 

4) ikki gevur fyritøkunum møguleikan at forða fyri kapping innan ein týðandi part av ávísu 

vøruni ella tænastuveitingini. 

 

Fjórða treytin fyri frítøku hevur til endamáls at tryggja, at ávís kapping framhaldandi verður á tí 
marknaði, har avtalan er galdandi. Ásannandi, at kapping millum fyritøkur er ein týðandi 
fyritreyt fyri búskaparligum virkisføri, er neyðugt at tryggja, at virkin kapping er á marknaðinum 
eisini eftir, at avtala er komin í gildi. Hvørvur kappingin á marknaðinum, orsakað av eini avtalu, 
fer tað samfelagsliga gagnið, sum avtalan skapar, í longdini at javnast av øðrum samfelagsligum 
missum, t.d. hægri prísum, vánaligari nýtslu av tilfeingi, minni framburði og menning.  
 
Fyri at tryggja, at fjórða treytin er lokin, er neyðugt at kanna, hvussu kappingin fer fram á 
marknaðinum, hvørjum slagi av kappingarligum trýsti, avtalupartarnir eru undir, og hvørja 
ávirkan avtalan hevur á tað kappingarliga trýstið, sum avtalupartarnir eru undir. Atlit skal takast 
til bæði veruliga og møguliga kapping.  
 
Marknaðarparturin hjá avtalupørtunum hevur týdning, tá metast skal um fjórðu treytina, men er 
ikki avgerandi fyri metingina. Sostatt kann ikki sigast, at ein marknaðarráðandi fyritøka ongantíð 
kann fáa avtalu frítikna eftir § 8. Hinvegin kann sigast, at ein avtala, sum hevur við sær, at eina 
marknaðarráðandi støða verður misnýtt, kann ikki fáa frítøku eftir § 8. Neyðugt er í hvørjum 
einstøkum føri at staðfesta, um kappingarneytarnir hava møguleika at kappast við 
avtalupartarnar, og í hvønn mun teir eru eggjaðir til at gera tað.  
 
Tað er somuleiðis neyðugt at staðfesta hvørja kappingarliga avleiðing, avtalan hevur fyri 
marknaðin. Ein avtala, sum beinir burtur týðandi tættir í kappingini um prískapping, nýskapan og 
menning av nýggjum vørum, lýkur sjáldan fjórðu treytina.     
 
Atburðurin hjá avtalupørtunum á marknaðinum, eftir at avtalan er komin í gildi, kann geva 
ábending um, hvørt fjórða treytin er lokin. Um avtalupartarnir hava hækkað prísstøðið munandi, 
síðan avtalan kom í gildi, ella um t.d. handilstreytirnar eru herdar munandi, kann hetta vera tekin 
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um, at avtalupartarnir ikki eru undir veruligum kappingarligum trýsti, og at fjórða treytin ikki er 
lokin, av tí at kapping innan ein týðandi part av ávísu vøruni er forðað.   
 
Kappingarliga støðan, áðrenn avtalan kom í gildi, kann eisini geva ábending um, hvørja ávirkan 
avtalan fer at hava á kappingina. Ein fyritøka kann forða kapping innan ein týðandi part av ávísu 
vøruni við at fáa avtalu í lag við ein kappingarneyta, sum áðrenn avtaluna førdi seg fram sum 
maverick-fyritøka, t.e. ein fyritøka, sum ikki vil fylgja einum samskipaðum ráki á einum 
marknaði. Tílík avtala kann broyta hugburðin hjá maverick-fyritøkuni, og sostatt hvørvur ein 
týðandi kelda til kapping á marknaðinum.   
 
Veita avtalupartarnir vørur á sama marknaði, er neyðugt at kanna, í hvønn mun hesar kunnu 
varasetast fyri hvørja aðra, tí vørur, sum kunnu varasetast, leggja kappingarligt trýst á hvørja 
aðra. Jú meira vørurnar kunnu varasetast, tess størri kappingaravmarkandi virknað kann ein 
avtala hava, og tískil er tað lítið sannlíkt, at fjórða treyt tá er lokin.   
 
Umframt at kanna veruliga kapping er eisini neyðugt at kanna møguligu kappingina. Hetta 
krevur, at tað verður kannað, hvussu atgongdin til marknaðin er hjá fyritøkum, sum ikki longu 
hava virksemi á viðkomandi marknaði. Eitt og hvørt uppáhald frá pørtunum um, at góð atgongd 
er til marknaðin, skal skjalprógvast, og partarnir skulu skjalprógva, hví møgulig kapping í 
serstaka førinum kann leggja eitt veruligt kappingarligt trýst á avtalupartarnar. 
 

§ 8, stk. 2 

Í § 8, stk. 2-4 verða ásettar reglurnar í sambandi við umbøn um váttan um frítøku og leingjan av 
frítøku. 
 
Sambært stk. 2 skulu fráboðanir latast Kappingareftirlitinum. Ásetingin gevur fyritøkum rætt til 
at fráboða Kappingareftirlitinum eina avtalu  fyri at fáa eina váttan uppá, at avtalan er frítikin frá 
forboðnum í § 6, stk. 1. Sum áður nevnt, er talan ikki um eina fráboðanarskyldu, men um ein 
rætt, sum fyritøkur hava.  
 
Ein kappingaravlagandi avtala, samskipan ella viðtøka kann fráboðast av hvørji einstakari 
fyritøku ella av fleiri fyritøkum í felag. Vanliga mannagongdin er, at fyritøkur velja eitt felags 
umboð, sum tekur sær av øllum samskifti við kappingarmyndugleikan. 
 
Um Kappingareftirlitið staðfestir, at upplýsingar mangla ella ikki eru nøktandi, skal 
Kappingareftirlitið geva boð um hetta og skal seta eina rímiliga freist til at fáa vantandi 
upplýsingarnar til vega. 
 
§ 8, stk. 3 

Eftir § 8, stk. 3  skal ein frítøka eftir § 8, stk. 1 tilskila, nær hon kemur í gildi og hvussu leingi, 
hon er galdandi. Vanliga er frítøkan galdandi frá tí degi, hon er fráboðað, men um tað verður 
mett meira hóskandi, kann avgerð takast um, at frítøkan er galdandi frá tí degi, avtalan var gjørd. 
Kappingarráðið kann leggja treytir við eini frítøku eftir § 8, stk. 1.  
 
Longdin á frítøkuni verður m.a. grundað á, hvussu stór vissa er fyri teimum viðurskiftum, sum 
eru grundarlag undir frítøkuni, undir hesum serliga við atliti til gongdina í framtíðini. Jú meira 
óvissa er um viðurskiftini, tess styttri verður gildistíðin.     
 
Um so er, at viðurskifti í avtaluni eru broytt eftir fráboðanina, og hesi viðurskifti hava verið 
avgerandi fyri, at Kappingarráðið gav frítøku, fær (nýggja) frítøkan gildi, tá broytingarnar eru 
fráboðaðar og góðkendar av Kappingarráðnum. 
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Í sambandi við frítøku kunnu ymiskar treytir leggjast við. Hvørjar treytir valdast, hvat slag av 
frítøku talan er um. Treytir kunnu vera sjálvstøðugt bindandi, t.d. um støðuga fráboðanarskyldu, 
ella treytir, ið skulu verða loknar, áðrenn ein frítøka kann fráboðast. 
 
§ 8, stk. 4 

Eftir § 8, stk. 4 kann Kappingarráðið eftir áheitan leingja eina frítøku, um so er, at treytirnar í stk. 
1 framvegis eru loknar. Kravt verður tó, at avtalan verður fráboðað Kappingareftirlitinum av 
nýggjum, so staðfestast kann, um treytirnar í § 8, stk. 1 framvegis eru loknar. Kappingarráðið 
kann eisini broyta treytirnar, um tørvur er á hesum. Verður frítøka longd eftir § 8, stk. 4, skal 
tilskilast, nær frítøkan kemur í gildi, og hvussu leingi frítøkan er galdandi. 
 
§ 8, stk. 5 

§ 8, stk. 5 ásetur reglur fyri afturtøku og broyting av frítøku. Vanliga er ein broyting av eini 
frítøku at meta sum eitt minni inntriv enn ein afturtøka. Kappingarmyndugleikin eigur tí eftir 
fyrisitingarligu lutfalsmeginregluni altíð at meta um, hvørt ein broyting er nøktandi, ella um 
neyðugt er við eini afturtøku.  
 
Reglurnar í hesi grein eru bert galdandi, tá ið ein fyrisitingarlig avgerð til fyrimuns fyri 
avtalupartarnar verður broytt til eina fyrisitingarliga avgerð, sum í minni mun er til fyrimuns fyri 
avtalupartarnar. Hetta merkir, at avgerðir eftir § 8, stk 5, nr. 1-3, skulu sendast til hoyringar hjá 
pørtunum eftir reglunum í fyrisitingarlógini.    
 
Tað eru tríggjar støður, sum hvør sær kunnu hava við sær, at ein avgerð um frítøku eftir stk. 2 
ella stk. 4 verður tikin aftur, ella at broyting verður framd í henni. Talan er um gjølliga 
uppreksan. 
 
Viðurskiftini broytast munandi 

Eftir § 8, stk. 5, nr. 1 kann Kappingarráðið broyta ella taka aftur eina frítøku, um viðurskiftini, ið 
vóru grundarlag undir avgerðini, eru munandi broytt. Talan er í hesum føri um verulig 
viðurskifti, sum Kappingarráðið ikki hevði kunnleika til frammanundan.   
 
Í ásetingini er ein meginregla um, at broytingin skal vera munandi. Hetta merkir, at smávegis 
broytingar í veruligu viðurskiftunum vanliga ikki kunnu vera grundarlag undir eini afturtøku, 
serstakliga ikki, um frítøkan er givin fyri eitt styttri tíðarskeið. Um frítøkan er givin fyri eitt 
longri áramál, og broytingar í marknaðarviðurskiftunum hava við sær, at frítøkan skaðar 
kappingina álvarsamt, kann ein afturtøka vera neyðug.   
 
Er talan bert um smávegis broytingar í veruligu viðurskiftunum, kann grundarlag vera fyri at 
gera broytingar í eini frítøku, men Kappingarráðið eigur at brúka hesa heimild við varsemi.    
Er neyðugt at taka aftur eina frítøku, tí veruligu umstøðurnar eru munandi broyttar, fáa 
avtalupartarnir eina eftir umstøðunum hóskandi freist til at broyta sína avtalu v.m. soleiðis, at 
avtalan ikki er fevnd av forboðnum í § 6. 
 
Vantandi eftirlíkan av treytum 

Eftir § 8, stk. 5, nr. 2 kann Kappingarráðið broyta ella taka aftur eina frítøku, um avtalupartarnir 
ikki halda tær treytir, sum settar eru í sambandi við frítøkuna. Sambært vanligu fyrisitingarligu 
lutfalsmeginregluni fara smærri brot á treytirnar ikki at hava við sær, at frítøkan verður tikin 
aftur. 
 
Skeivar ella villleiðandi upplýsingar 
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Hava avtalupartarnir latið Kappingarráðnum skeivar ella villleiðandi upplýsingar, kann frítøkan 
vanliga verða tikin aftur. Í tílíkum førum er avgerðin tikin á skeivum grundarlagi uttan so, at 
talan er um upplýsingar, sum ikki hava havt týdning fyri metingina av, um treytirnar fyri frítøku 
vóru loknar. 
 
Tað eru einans upplýsingar, sum avtalupartarnir eru komnir við, sum kunnu hava við sær, at 
frítøkan verður tikin aftur. Er talan um skeivar ella villleiðandi upplýsingar, sum Kappingarráðið 
sjálvt hevur fingið frá øðrum enn avtalupørtunum ella teirra umboðum, kann frítøkan ikki takast 
aftur eftir § 8, stk. 5, nr. 3.      
 
Til § 1, nr. 11 
Galdandi orðingin er ógreið, og talan er tí fyrst og fremst um eina málsliga nágreining.  
 
Ásetingin gevur Kappingarráðnum heimild til, eftir áheitan frá eini fyritøku ella samtaki av 
fyritøkum, at vátta, at ein avtala eftir teimum viðurskiftum, sum Kappingarráðið hevur kunnleika 
til, ikki er fevnd av forboðnum  í § 6, stk. 1, og at ongin orsøk tí er at gera inntriv eftir § 6, stk. 4, 
sbr. § 9.  
 
Treytin fyri at veita slíka váttan um ikki-uppílegging er, at ein áheitan skal verða latin 
Kappingarráðnum. Er áheitan latin inn, er Kappingarráðnum eftir hesi grein álagt at taka avgerð 
um, hvørt váttan kann latast.  
 
Ein váttan eftir § 9 er í útgangsstøði bindandi fyri Kappingarráðið. Váttanin verður tó altíð  
grundað á tey viðurskifti, sum Kappingarráðið hevur kunnleika til. Hetta merkir, at tað eru 
tríggjar støður, sum kunnu hava við sær, at váttanin missir sín bindandi virknað fyri 
Kappingarráðið: 
 
1) Um sjálvt grundarlagið undir avgerðini broytist, t.d. við at marknaðarviðurskifti broytast 
munandi.  
 
2) Um tað vísir seg, at viðurskifti av týdning ikki hava verið partur av grundarlagnum, sum 
avgerðin er tikin á, og at Kappingarráðið ikki hevði kunnleika og ikki kundi væntast at hava 
kunnleika til hesi viðurskifti, tá váttanin var givin.  
 
3) Um avgerðin er tikin eftir skeivum ella villleiðandi upplýsingum, og hesar upplýsingar eru 
latnar inn av avtalupørtunum ella umboðum teirra.   

 
Fyrimunurin hjá fyritøkum við eini váttan um ikki-uppílegging er, at um Kappingarráðið seinni 
broytir støðu sína til tey viðurskifti, sum ein váttan er grundað á, kunnu avtalupartarnir neyvan 
áleggjast eina bót eftir § 31, tí fortreytin í § 31 um grovt ósketni ella tilvitað brot er neyvan til 
staðar í tílíkum máli.    
 
Metir Kappingarráðið, at váttan um ikki-uppílegging ikki kann gevast, er talan um avtalu, sum er 
fevnd av forboðnum í § 6. Velur fyritøkan ikki at lata inn fráboðan um frítøku eftir § 8, og eru 
fyritreytirnar um grovt ósketni ella tilvitað brot til staðar, kann bót áleggjast sambært § 31, stk. 1, 
nr. 1. 
 
Velur fyritøkan at lata inn fráboðan um frítøku, hava partarnir órin fyri sekt frá tí, at fráboðanin 
er latin inn, og fram til avgerð er tikin.  
 



VINNUMÁLARÁÐIÐ 
 

25/48 
 

Kappingarráðið kann ikki av sínum eintingum kanna, um ein avtala, sum er fráboðað eftir § 9, 
lýkur treytirnar fyri frítøku eftir § 8. Hinvegin hava fyritøkurnar møguleika at søkja um bæði 
váttan eftir § 9 og frítøku eftir § 8. Kappingarráðið fer altíð, uttan mun til, um søkt verður um 
frítøku eftir § 8 ella váttan eftir § 9, í fyrsta lagi at kanna, um talan er um avtalu, sum er fevnd av 
forboðnum í § 6, stk. 1. Vísir kanningin, at avtalan ikki er fevnd av § 6, og søkt er um váttan eftir 
§ 9, verður váttan latin. Vísir kanningin, at avtalan er fevnd av § 6, verður kannað, um treytirnar 
fyri frítøku eftir § 8 eru loknar.  
 
Til § 1, nr. 12 
Sí viðmerkingarnar til § 1, nr. 10.  
 
Til § 1, nr. 13 
Talan er um eina málsliga broyting, ið ger ásetingina neyvari. Eingin broyting er ætlað í 
innihaldinum.  
 
Til § 1, nr. 14 
Talan er um eina málsliga broyting, ið ger ásetingina neyvari. Eingin broyting er ætlað í 
innihaldinum.  
 
Til § 1, nr. 15 
Vantandi tilvísingar til §§ 22 og 23 verða settar inn. 
 
Til § 1, nr. 16 
Ásetingin viðvíkur almennum stuðli, og tískil verður orðið “almennur” sett inn. Um tað einans 
stendur stuðul, er hugtakið ov breitt. 
 
Til § 1, nr. 17  
Talan er um eina málsliga nágreing.   
 
Til § 1, nr. 18 
Ásetingin allýsir samanleggingarhugtakið í kappingarlógini. Samanleggingarhugtakið fevnir um 
veruligar samanleggingar, samanleggingar í fluttari merking, virkisyvirtøkur og samanleggingar, 
og harumframt stovnan av einum samváða (joint venture), sum á varandi grundarlagi hevur um 
hendur allar funktiónir eins og hjá eini sjálvstøðugari fyritøku. 
 
Samanleggingarhugtakið í føroysku kappingarlógini skal tulkast í samsvari við allýsingina í ES 
fyriskipan nr. 139/2004 um eftirlit við miðsavnan. Tær vegleiðingar, sum ES-nevndin hevur latið 
gera í tilknýti til áðurnevndu fyriskipan, eru eisini ískoyti til tulking av § 13 í kappingarlógini.    
 
Endamálið við samanleggingareftirlitinum er at hava umsjón við tiltøkum, sum varandi broyta 
bygnaðin á einum marknaði, og møguliga at forbjóða teimum tiltøkum, sum føra til, at kappingin 
verður avmarkað.  
 
Bygnaðurin á einum marknaði kann broytast varandi, um tvær ella fleiri sjálvstøðugar fyritøkur 
halda uppat at virka sum sjálvstøðugar eindir, ella tá fyritøkur missa sítt sjálvræði í sambandi 
við, at ein onnur fyritøku á varandi grundarlagi tekur ræði á teimum.   
 
Samanleggingar, sum fara fram innanhýsis í eini samtøku, eru ikki fevndar av ásetingini, tí talan 
er um fyritøkur, sum ikki eru sjálvstøðugar, og sum tí ikki missa sítt sjálvræði. Innanhýsis 
samanlegging er, tá ið fyritøkurnar, sum eru partar av samanleggingini, longu eru undir ræði av 
sama persóni ella fyritøku, t.d. um eitt dótturfelag verður lagt saman við sínum móðurfelagi.   
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§ 13, stk. 1, nr. 1  

Orðingin í § 13, stk. 1, nr. 1 samsvarar við art. 3, stk. 1, litra a í ES-fráboðan nr. 139/2004 og 
skal tulkast í samsvari við hesa. ES nevndin hevur í sambandi við áðurnevndu fráboðan latið úr 
hondum ES-vegleiðing 2008/C 95/01 frá 16. apríl 2008:  Samanskrivaða vegleiðing um 

jurisdiktión í sambandi við fráboðan nr. 139/2004. Henda vegleiðing verður vegleiðandi fyri, 
hvussu Kappingarráðið tulkar § 13, stk. 1, nr. 1.   
 
Sambært ásetingini er talan um samanlegging eftir § 13, stk. 1, nr. 1, tá ið tvær ella fleiri 
sjálvstøðugar fyritøkur verða lagdar saman til eina nýggja fyritøku. Hetta merkir, at samanløgdu 
fyritøkurnar hvørva sum sjálvstøðugar løgfrøðiligar eindir. Tílík samanlegging verður nevnd 
verulig samanlegging. Ásetingin fevnir eisini um samanlegging í fluttari merking, har ein 
fyritøka uttan beinleiðis avtøku verður upployst við, at allar ognir og skyldur verða yvirtiknar av 
aðrari fyritøku.   
 
Tá sjálvstøðugar fyritøkur leggja sítt virksemi saman, uttan at tær tó í einum løgfrøðiligum 
týdningi leggja saman, kann talan vera um eina samanlegging eftir stk. 1, nr. 1. Avgerandi fyri, 
um talan er um samanlegging í slíkum føri, er, um ein serstøk búskaparlig eind verður skapað. 
Hetta kann vera støðan, um t.d. tvær ella fleiri fyritøkur, hóast tær halda fram sum sjálvstøðugar 
fyritøkur, avtala at hava eina felags leiðslu. Við hesum verður ein felags búskaparlig eind 
skapað, ein sokallað horisontal samtøka, og tí er talan um eina transaktión, sum er fevnd av § 13, 
stk. 1, nr. 1.   
 
Ein fortreyt fyri, at talan er um eina felags búskaparliga eind, er, at hon hevur eina felags og fasta 
leiðslu. Onnur viðkomandi viðurskifti, sum kunnu stuðla undir, at talan er um eina felags 
búskaparliga eind, eru, um yvirskot og undirskot verða útjavnað innanhýsis millum fyritøkurnar, 
og um tær hefta í felag. Harumframt kann krosseigarskapur millum fyritøkurnar stuðla undir, at 
talan er um eina de-facto samanlegging. 
 
Tað er vanliga ikki nakar trupulleiki at staðfesta, um talan er um eina veruliga samanlegging, 
sum er fevnd av § 13, stk. 1, nr. 1. Hinvegin kann tað vera torførari at staðfesta, um ein 
transaktión er ein samanlegging í fluttari merking ella ein de-facto samanlegging. Her er tað 
avgerandi, hvussu ræðisviðurskiftini eru í fyritøkunum. Í hesum sambandi verður víst til stk. 3. 
 
§ 13, stk. 1, nr. 2  

Sambært ásetingini er talan um samanlegging, tá ið ein ella fleiri persónar ella fyritøkur, sum 
longu hava ræði á minst einari fyritøku, fáa beinleiðis ella óbeinleiðis ræðið á allari ella pørtum 
av eini ella fleiri fyritøkum.   
 
Almennir stovnar koma undir hugtakið “fyritøka”. 
 
Talan er bara um eina samanlegging, um ræðisrætturin verður varandi broyttur. Tá samtøkur 
fremja eina innanhýsis umskipan, t.d. við at tvey dótturfeløg verða løgd saman, er ikki talan um 
samanlegging eftir kappingarlógini. Somuleiðis er vanliga ikki talan um samanlegging, um ein 
fyritøka, sum longu hevur 80 prosent av atkvøðunum í einari aðrari fyritøku, yvirtekur tey 
írestandi 20 prosentini av atkvøðunum, av tí at fyritøkan, sum tekur yvir tey 20 prosentini, 
frammanundan hevur fult ræði. 
 
Ein serlig støða kann vera, tá ið bæði tann yvirtikna fyritøkan og tann yvirtakandi fyritøkan eru 
ogn hjá sama almenna stovni. Hvørt talan tá er um eina samanlegging eftir § 13, stk. 1, nr. 2,  
ella um talan er um eina innanhýsis umskipan, verður avgjørt eftir, um fyritøkurnar 
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frammanundan vóru partar av somu búskaparligu eind. Vóru fyritøkurnar frammanundan 
yvirtøkuna partar av hvør sínari búskaparligu eind við egnum sjálvsavgerðarrætti, verður 
yvirtøkan at meta sum ein samanlegging og ikki sum ein innanhýsis umskipan. Hoyra 
fyritøkurnar hinvegin til t.d. sama almenna holdingfelag, hava tær sjáldan ein sjálvstøðugan 
avgerðarrætt. 
Tá avgerð skal takast um, hvørt talan er um samanlegging eftir § 13, stk. 1, nr. 2, eru 
ræðisviðurskiftini í fyritøkunum avgerandi fyri, um talan er um eina samanlegging. Í hesum 
sambandi verður víst til stk. 3. 
 
Orðingin í § 13, stk. 1, nr. 2 samsvarar við art. 3, stk. 1, litra b í ES-fráboðan nr. 139/2004 og 
skal tulkast í samsvari við hesa.  
 
§ 13, stk. 2 

Afturat teimum í § 13, stk. 1, nr. 1 og 2 nevndu tiltøkum er eisini eftir § 13, stk. 3 talan um eina 
samanlegging eftir kappingarlógini, tá ið ein samváði verður settur á stovn, sum hevur um 
hendur allar funktiónir hjá eini sjálvstøðugari fyritøku.   
 
Orðingin í § 13, stk. 1, nr. 1 samsvarar við art. 3, stk. 4 í ES-fráboðan nr. 139/2004 og skal 
tulkast í samsvari við hesa. Vegleiðingin til fráboðan 139/2004 verður vegleiðandi fyri, hvussu 
Kappingarráðið tulkar § 13, stk. 2.   
 
Tríggjar treytir skulu vera loknar, áðrenn ein samváði er fevndur av samanleggingarhugtakinum. 
 
Fyrsta treyt 

Fyrsta treytin er, at tvær ella fleiri fyritøkur hava ræði í felag, t.e.  at talan skal vera um 
felagsræði. Fortreytin fyri, at talan er um felagsræði, er, at allar fyritøkurnar hava møguleika at 
hava avgerandi ávirkan á samváðan.  
 
Hugtakið “felagsræði” verður lýst nærri í viðmerkingunum til stk. 3.  
 
Onnur treyt 

Onnur treytin er, at samváðin skal hava um hendur allar funktiónir hjá eini sjálvstøðugari 
fyritøku. Hetta merkir, at samváðin skal hava virksemi á einum marknaði, og í hesum sambandi 
røkja allar tær rakstraruppgávur, sum aðrar fyritøkur á sama marknaði vanliga røkja. Fyri at ein 
samváði kann sigast at røkja allar vanligar rakstraruppgávur, skal hann hava eina leiðslu, sum 
tekur sær av dagligu leiðsluni, og hava atgongd til nøktandi tilfeingi. Hetta merkir, at 
stovnararnir skulu lata samváðanum tað tilfeingið, sum er neyðugt fyri at reka handilsligt 
virksemi á einum varandi grundarlagi, t.e. nøktandi fígging og starvsfólk, eins og materiellar og 
ómateriellar ognir.   
 
Ein samváði er ikki sjálvstøðugur, um hesin einans yvirtekur eina ávísa rakstraruppgávu frá 
einum av stovnarunum, uttan harvið at fáa atgongd til ein marknað. Hetta er t.d. støðan, tá ið 
samváðin einans hevur gransking og menning ella framleiðslu um hendi. Grundarlagið undir 
tílíkum samváða er at hava um hendur eina ávísa rakstraruppgávu hjá stovnarunum. Sama er 
galdandi, um samváðin einans tekur sær av sølu og útbreiðslu av vørunum hjá stovnarunum. Í 
tílíkum førum er samváðin meira líkur einum umboðssøluvirki, t.e. agenturvirksemi.   
 
Samváðin kann nýta sølu- og útbreiðslunet hjá stovnarunum, uttan at tað merkir, at hesin ikki er 
sjálvstøðugur. Kravið er tó, at stovnararnir einans virka sum umboðssøluvirkir fyri samváðan.     
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Samváðin kann í byrjanini vera óbeinleiðis bundin til einans at selja ella keypa frá stovnarunum, 
tí tað kann taka tíð, áðrenn samváðin fær fastatøkur á marknaðinum. Slíkt byrjunartíðarskeið fer 
ikki í sær sjálvum at gera, at mett verður, at talan ikki er um sjálvstøðugan samváða.  
 
Sambært siðvenju hjá ES-kommissiónini eigur byrjunartíðarskeið ikki at vera longri enn trý ár. 
Kappingarráðið fer í síni meting av, hvussu langt slíkt byrjunartíðarskeið eigur at vera, at leggja 
seg uppat siðvenjuni hjá ES-kommissiónini.  
 
Er ætlanin hinvegin, at samváðin skal selja til stovnararnar í eitt longri tíðarskeið, er tað av 
týdningi, um samváðin, uttan mun til søluna til stovnararnar, verður virkin á marknaðinum 
annars. Avgerandi í hesum sambandi er, hvussu stórur partur av samlaða umsetninginum hjá 
samváðanum stavar frá sølu til stovnararnar, og um selt verður eftir vanligum handilstreytum.    
 
Tá ið umræður veitingar frá teimum fyritøkunum, ið stovna nevnda samváðan, kann ivi serliga 
vera um, hvørt umrøddi samváðin kann metast at vera ein sjálvstøðug virkandi fyritøka, um ikki 
samváðin sjálvur í ávísan mun virðisøkir umrøddu vørurnar ella  tænasturnar. Í slíkum førum 
skal umrøddi samváðin heldur metast at vera eitt felags umboðssøluvirki. 
 
Hinvegin fer samváði, sum hevur virksemi á einum marknaði, og sum hevur tær 
rakstraruppgávur um hendur, sum fyritøkur á sama marknaði vanliga hava um hendur, vanliga 
ikki einans at virka sum eitt umboðssøluvirki fyri stovnararnar, men heldur sum ein sjálvstøðug 
fyritøka. Hetta er treytað av, at samváðin ræður yvir neyðugum hentleikum og hevur møguleika 
at fáa veitingar frá øðrum enn stovnarunum.       
 
Triðja treyt 

Triðja treytin er, at samváðin skal verða stovnaður við tí ætlan at virka á einum varandi 
grundarlagi. Henda treytin er vanliga lokin, um stovnararnir lata samváðanum tað neyðuga 
tilfeingið.     
 
Í eini samváðaavtalu er hædd vanliga tikin fyri tí støðu, at ætlanin ikki heldur, ella at ósemjur 
standast, og ásetingar kunnu eitt nú vera um upploysn av samstarvinum, ella um undir hvørjum 
umstøðum stovnararnir kunnu taka seg burtur úr samstarvinum.   
 
Tílíkar ásetingar merkja ikki, at stovnanin ikki er á einum varandi grundarlagi. Áseting kann 
somuleiðis vera um, at samváðin einans skal virka í eitt ávíst tíðarskeið. Í slíkum føri er treytin 
um stovnan á varandi grundarlagi lokin, um í fyrsta lagi hetta tíðarskeiðið er nóg langt til, at 
bygnaðurin hjá stovnarunum verður varandi broyttur, ella í øðrum lagi, um ásett er, at samváðin 
kann halda áfram eftir, at ásetta tíðarskeiðið er útgingið.   
 
Hinvegin er stovnanin ikki á einum varandi grundarlagi, um samváðin er settur á stovn fyri eitt 
stutt, avmarkað tíðarskeið, eitt nú um samváðin verður settur á stovn fyri at fremja ávísa 
verkætlan, t.d. at lata eina framleiðslueind gera, men har samváðin ikki fer at hava um hendur 
raksturin av eindini.   
 
Eftir siðvenjuni hjá ES-kommissiónini er eitt tíðarskeið upp á hálvtsjeynda ár vanliga nóg mikið 
til at staðfesta, at samváðin er stovnaður á varandi grundarlagi. Hinvegin vísir siðvenjan hjá ES-
kommissiónini, at eitt tíðarskeið upp á trý ár ikki er nóg mikið til at staðfesta, at samváðin er 
stovnaður á varandi grundarlagi. 
 
Stovnan av einum samváða eftir § 13, stk. 2, kann beinleiðis føra til eina samskipan av 
kappingarliga atburðinum hjá stovnarunum, sbrt. nr. 20 í hesum uppskoti (§ 15, stk. 3). 
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Samváðar eftir § 13, stk. 2, sum ikki røkka umsetningsmørkunum í nr. 18 í hesum uppskoti, eru 
ikki fevndir av reglunum um samanleggingar. Viðurskiftini viðvíkjandi samskipan kunnu í 
slíkum føri verða kannað eftir § 6 um forboð í móti kappingaravlagandi avtalum, eins og kann 
frítøka eftir § 8, stk. 1 søkjast.       
Verður mett, at samváðin ikki er stovnaður á einum varandi grundarlagi, er avleiðingin, at talan 
ikki er um eina samanlegging eftir nr. 18 í hesum uppskoti (§ 13, stk. 2).  
 
Kappingarráðið fer í tílíkum føri at kanna, um samváðaavtalan og møguligar aðrar atknýttar 
avmarkingar koma undir forboðið í § 6, stk. 1 í kappingarlógini. Henda mannagongd er í 
samsvari við siðvenjuna hjá ES nevndini.    
 

§ 13, stk. 3 

Samanleggingarhugtakið í kappingarrættinum fevnir um øll tiltøk, sum føra til eina varandi 
broyting av ræðisrættinum á luttakandi fyritøkum og við hesum eina varandi broyting av 
marknaðarbygnaðinum.  
 
Ræðishugtakið, sum verður allýst í § 13, stk. 3, er tí grundleggjandi fyri, hvørji tiltøk verða 
skilmarkað sum samanleggingar, og hvørji fella uttanfyri.  
 
Orðingin í § 13, stk. 3, samsvarar við art. 3, stk. 3 í ES-fráboðan nr. 139/2004 frá 20. januar 2004 
og skal tulkast í samsvari við ES-siðvenjuna á økinum. Fráboðanin, vegleiðingin og ES-siðvenja 
annars vera vegleiðandi fyri, hvussu Kappingarráðið tulkar § 13, stk. 3.   
 
Eftir hesi siðvenju fæst ræði á eini fyritøku gjøgnum ognar- ella brúksrætt yvir fænum hjá 
fyritøkuni ella pørtum av fænum, ella um rættindi verða útvegað, ið geva avgerandi ávirkan á, 
hvussu leiðslueindir verða settar saman, teirra atkvøðugreiðslur ella avgerðir. 
 
Ræði á rættarligum grundarlagi 

Ræði kann fáast á rættarligum grundarlagi. Hetta er m.a. støðan, tá ein fyritøka við keypi av 
partabrøvum fær meirilutan av atkvøðunum í einari aðrari fyritøku. Hóast ein fyritøka við keypi 
av partabrøvum ikki fær meirilutan av atkvøðunum, kann hon framvegis hava fingið avgerandi 
ávirkan á eina aðra fyritøku. Hetta kann m.a. verða støðan, um tað sambært viðtøkunum hjá 
fyritøkuni, hvørs partabrøv verða keypt, eru ávís partabrøv, ið hava fleiri atkvøður. Somuleiðis 
kunnu vera ásetingar í viðtøkunum, sum geva minnilutapartaeigarum størri vald, enn galdandi 
vinnulóggávan gevur teimum. Tað er m.a. støðan, um tað í viðtøkunum er krav um serligan 
meiriluta í sambandi við avgerðir av stórum handilsligum týdningi.  
 
Ein partaeigaraavtala kann saman við eini minnilutapartabrævaogn geva einum ella fleiri 
eigarum ræði á fyritøkuni. Hetta kann m.a. verða støðan, um avtalað er felags útinnan av 
atkvøðurætti ella felags útinnan at rætti til at velja nevndar- ella stjórnarlimir.   
   
Ræði við støði í veruligu viðurskiftunum 

Ræði á eini fyritøku kann eisini staðfestast við støði í eini meting av teimum veruligu 
viðurskiftunum, undir hesum teimum búskaparligum sambondunum. Búskaparligur 
bundinskapur, t.d. ein sera víðfevnd langtíðaravtala um veiting ella lán, latin av veitara ella 
kunda, saman við øðrum sambondum, kann hava við sær, at tað hendingaferð kann sigast, at ræði 
er fingið á fyritøkuni.  
 
Tað er ongin treyt, at ræðið verður útint, t.e. at møguleikin fyri avgerandi ávirkan verður nýttur. 
Ásetingin er galdandi, um møguleikin fyri avgerandi ávirkan er til staðar. 
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Í ávísum førum kann skilnaður vera millum handhava av ráðandi partabrævaogn og tann, sum 
hevur rættin at útinna tey rættindi, sum partabrævaognin gevur. Í tílíkum førum verður ræðið 
mett at vera hjá tí, sum í veruleikanum hevur staðið fyri yvirtøkuni, og sum hevur veruliga ræði á 
fyritøkuni. 
Einaræði og felagsræði 

Sambært § 13, stk. 1, nr. 2 kann annaðhvørt ein persónur ella ein fyritøka fáa ræði á eini aðrari 
fyritøku. Hetta verður nevnt einaræðið. Er talan um, at fleiri persónar ella fyritøkur í felag fáa 
ræði á einari fyritøku er talan um felagsræði.   
 
Einræði á fyritøku fæst vanliga við keypi av partabrævaogn, ið gevur meirilutan av atkvøðunum 
á aðalfundinum hjá eini fyritøku. Tað er sjálv yvirtøkan av atkvøðurættindunum, sum hevur 
týdningi fyri, um møguleiki er fyri, at avgerandi ávirkan á raksturin á eini fyritøku er fingin. 
Vanliga hevur tað ikki týdning, um 51 prosent ella 100 prosent av atkvøðurættindunum eru 
yvirtikin.  
 
Felagsræði er fingið, um tveir ella fleiri persónar ella tvær ella fleiri fyritøkur hava fingið 
møguleika fyri avgerandi ávirkan á raksturin í eini fyritøku. Avgerandi fyri, um felagsræði er 
millum tveir ella fleiri partar, er, um partarnir hvør sær kunnu forða hinum í at samtykkja 
avgerðir av týdningi. Er hetta støðan, eru partarnir sínámillum sambundnir og noyðast tí at 
semjast um ein felags leist at útinna ræðið eftir.   
 
Tey viðurskifti, sum kunnu benda á, at felagsræði er millum fyritøkur, eru m.a. um 
atkvøðurættindini ella rættindini at velja nevndar- ella stjórnarlimir, vetorættur ella felags 
útinnan av atkvøðum eru javnt býtt partanna millum.    
 
§ 13, stk. 4 

Í tveimum førum verður yvirtøka av ræði ikki at meta sum ein samanlegging eftir hesum 
uppskoti, og hesi føri eru tí undantikin frá fráboðanarskylduni í § 16, stk. 1. 
 
Sambært § 13, stk. 4, nr. 1 er ikki talan um samanlegging, um fyritøkur, hvørs vanliga virksemi 
fevnir um handil við virðisbrøvum fyri egna ella fremmanda rokning, ogna sær partar í øðrum 
fyritøkum í sambandi við sítt virksemi, og einans hava hesar partar sum ogn í eitt stutt tíðarskeið.   
 
Treytirnar fyri undantøku eftir § 13, stk.4, nr. 1: 
1) Undantøkan er einans galdandi fyri peningastovnar, tryggingarfyritøkur ella aðrar fíggjarligar 
fyritøkur, ið vanliga hava slíkt virksemi um hendi.  
2) Virðisbrøvini skulu verða útvegað við víðarisølu fyri eyga. Hetta merkir, at peningastovnurin 
o.tíl., sum hevur ognað sær partabrøvini, ikki má útinna sínar atkvøður ella einans má útinna 
hesar við tí endamáli at fyrireika eina samlaða ella partvísa sølu av fyritøkuni, ella ognum ella 
virðisbrøvum tess.   
3) At enda skal peningastovnurin el.tíl., innan eitt ár er liðið, hava minkað sína partabrævaogn so 
mikið, at hann ikki hevur ræðið á fyritøkuni longur. 

 
Sambært § 13, stk. 4, nr. 2 er ikki talan um samanlegging eftir hesi lóg, tá ein persónur, sum 
sambært lóggávu um konkurs v.m., hevur fingið ræði á eini fyritøku. Persónur sambært § 13, stk. 
4, nr. 2 er vanliga ein bústjóri í einum trotabúgvi.  
 
Undantøkini í § 13, stk. 4, nr. 1-2 eru vanliga ikki galdandi fyri royndir hjá peningastovnum o.tíl. 
at endurskipa fyritøkur. Hóast slík endurskipan ofta hevur til endamáls at víðariselja fyritøkuna, 
verður undantaksreglan í § 13, stk. 4, nr. 1 aloftast ikki lokin. Orsøkin til hetta er, at endurskipan 
vanliga krevur, at ræðið verður brúkt til at áseta leistin, ið fyritøkan skal rekast eftir frameftir. 
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Somuleiðis verður tað torført at fremja eina endurskipan av eini fyritøku og selja hana, innan eitt 
ár er liðið.     
 
 

Til § 1, nr. 19 
§ 14, stk. 1 

Í ásetingini eru ásettar treytir um, hvussu stóran umsetning fyritøkurnar skulu hava, áðrenn ein 
samanlegging kemur undir fráboðanarskyldu. Endamálið við hesi áseting er, at einans fyritøkur 
við eini ávísari búskaparligari styrki skulu kannast av kappingarmyndugleikanum.  
 
Treytin um, at einans fyritøkur við ávísari búskaparligari styrki skulu kannast, verður framd við 
at seta mørk við støði í umsetninginum hjá fyritøkunum. Við at nýta umsetningsmørk verður ein 
sera einføld avmarking gjørd fyri, nær ein samanlegging skal fráboðast Kappingareftirlitinum.  
 
Umsetningurin hjá luttakandi fyritøku fevnir um egnan umsetning og umsetningin hjá øllum 
fyritøkum, sum eru í sama samtaki. Hetta merkir, at sum meginregla verður støðið tikið í 
samtaksumsetninginum hjá luttakandi fyritøkunum. Tó verður innanhýsis søla frádrigin.  
 
Umsetningur eftir § 14, stk. 1, nr. 1 og 2 er at skilja sum nettoumsetningur eftir § 7, stk. 3, nr. 2 í 
Anordning nr. 1355 frá 9 december 2007 om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven, 
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 69 frá 27. mai 2011. Nærri útgreinan av, hvussu 
umsetningurin verður gjørdur upp, er ásett í kunngerð nr. 9 frá 11. mars 2008 um útrokning av 
umsetningi í kappingarlógini.  
 
Í § 14 stk. 1, nr. 1 og 2 eru ásett umsetningsmørk fyri, nær samanleggingar eru fevndar av 
fráboðanarskylduni í kappingarlógini. Í stk. 1, nr. 1 eru treytir fyri, nær innanlands 
samanleggingar eru fevndar av lógini, og í stk. 1, nr. 2 eru treytir fyri, nær samanleggingar 
millum útlendskar fyritøkur og føroyskar fyritøkur eru fevndar av lógini.  
 
Samanleggingar innanlands  

Samanlegging er fevnd av stk. 1, nr. 1, um luttakandi fyritøkurnar tilsamans hava ein umsetning 
upp á í minsta lagi 75 mió. kr. í Føroyum, og um minst tvær av luttakandi fyritøkunum hvør sær 
hava ein umsetning upp á í minsta lagi 15 mió. kr. í Føroyum.  
 
Bæði umsetningsmørkini skulu vera rokkin, áðrenn samanleggingin er fevnd av 
fráboðanarskylduni. Hetta er ein broyting í mun til § 14 í verandi lóg, tí eftir henni er 
samanlegging fevnd av fráboðanarskylduni, um niðara markið upp á 4 mió. kr. er rokkið.  
 
Broytingin merkir, at ein samanlegging millum tríggjar fyritøkur, har samlaði umsetningurin er 
oman fyri 75 mió. kr., men har einans ein av fyritøkunum hevur ein umsetning oman fyri 15 mió. 
kr., ikki verður fevnd av fráboðanarskylduni. Somuleiðis verður ein samanlegging millum tvær 
fyritøkur, sum hvør sær hava 15 mió. kr. í umsetningi, ikki fevnd av fráboðanarskylduni.    
 
Samanlegging tvørtur um landamark 

Eftir stk. 1, nr. 2 er ein samanlegging fevnd av fráboðanarskylduni, um minst ein av luttakandi 
fyritøkunum hevur ein umsetning upp á 75 mió. kr. í Føroyum, og minst ein onnur fyritøku hevur 
ein umsetning upp á 75 mió. kr. á heimsstigi.    
 
Í galdandi kappingarlóg er ongin ítøkilig landafrøðilig avmarking gjørd. Í § 1 í kunngerð nr. 9 frá 
11. mars 2008 um útrokning av umsetningi í kappingarlógini er greitt, at umsetningurin skal vera 
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í Føroyum. Hetta merkir, at í verandi lóg skulu minst tvær fyritøkur hava 4 mió. kr. í umsetningi 
í Føroyum.    
 
Ætlanin við hesi áseting er, at samanleggingar millum størri føroyskar fyritøkur og útlendskar 
fyritøkur koma undir fráboðanarskylduna. Mett verður, at tað er rætt, at kappingarmyndugleikin 
hevur eitt ávíst eftirlit við slíkum samanleggingum.  
 
Í ávísum førum kunnu tílíkar samanleggingar, har einans ein av luttakandi fyritøkunum hevur 
umsetning í Føroyum, hava neiliga ávirkan á kappingina í Føroyum, t.d. um ein stór føroysk 
fyritøka yvirtekur eina útlendska fyritøku, sum ynskir at koma á føroyska marknaðin, ella um ein 
stór fyritøka, sum umvegis føroyska umboðan hevur umsetning í Føroyum, velur at keypa ein 
føroyskan kappingarneyta. Møguleiki er fyri, at tílík samanlegging kann hindra virknari kapping 
í Føroyum. 
 
Mett verður tó, at samanleggingar millum føroyskar og útlendskar fyritøkur vanliga fara at 
styrkja kappingina í Føroyum. Tí er eisini avgjørt, at samanleggingar, sum koma undir stk. 1, nr. 
2, skulu kunna fráboðast eftir einføldum leisti. Heimild til hetta verður ásett í reglugerðini um 
fráboðan av samanleggingum.  
 

Luttakandi fyritøkur 

Í § 14, stk. 1, eins og í øðrum lógarásetingum, verður hugtakið luttakandi fyritøkur
 nýtt. Hetta 

hugtak skal tulkast í samsvari við siðvenjuna hjá ES-kommissiónini, sum m.a. verður nærri 
útgreinað í vegleiðingini til fráboðan nr. 139/2004.  
 

Í sambandi við eina samanlegging av fleiri sjálvstøðugum fyritøkum til eina nýggja fyritøku 
fevna luttakandi fyritøkur um tær fyritøkur, sum leggja saman. Hetta merkir, at tað er 
samtaksumsetningurin hjá samanløgdu fyritøkunum, sum støðið skal takast í, tá metast skal um, 
hvørt umsetningsmørkini eru rokkin. Eftir § 14, stk. 1, nr. 1 er tað umsetningurin í Føroyum, 
meðan tað eftir § 14, stk.1, nr. 2 er umsetningurin bæði í Føroyum og á heimsstigi.   
 
Tá talan er um yvirtøku, skal skilnaður gerast millum einaræði og felagsræði. Í sambandi við 
yvirtøku av einaræði í fyritøku eru luttakandi fyritøkurnar tann fyritøkan, sum yvirtekur, og tann 
fyritøkan, sum verður yvirtikin.  
 
Verður einræði fingið á einum parti av aðrari fyritøku, er tað umsetningurin hjá tí yvirtakandi 
fyritøkuni og umsetningurin frá tí parti, sum verður yvirtikin, sum skal íroknast, sbrt. § 14, stk. 2. 
Hetta er tó ikki galdandi, um talan er um eina stigvísa yvirtøku av fyritøku, sbrt. § 14, stk. 3.   
 
Verður einræði fingið umvegis eitt dótturfelag í eini samtøku, er dótturfelagið at meta sum 
luttakandi fyritøka, men umsetningurin hjá allari samtøkuni skal roknast við. 
 
Verður felagsræði fingið á fyritøku, sum er nýstovnað, eru luttakandi fyritøkurnar tær 
yvirtakandi fyritøkurnar, meðan nýstovnaða fyritøkan ikki er at meta sum luttakandi fyritøka, tí 
hon hevur ongan umsetning.  
 
Verður felagsræði fingið á eini verandi fyritøku, eru luttakandi fyritøkurnar tær, sum fáa 
felagsræðið, og fyritøkan, sum verður yvirtikin. Hevur fyritøka einaræði á aðrari fyritøku, har ein 
ella fleiri nýggjar fyritøkur fáa felagsræðið saman við fyritøkuni, sum hevði einaræði, eru 
luttakandi fyritøkurnar hvør einstøk av teimum fyritøkunum, sum hava felagsræði, undir hesum  
fyritøkan, sum hevði einaræði. Fyritøkan, sum er undir felagsræði, er ikki ein av luttakandi 
fyritøkunum.  
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Verður farið frá felagsræði til einaræði, eru luttakandi fyritøkurnar tann eftirverandi fyritøkan og 
fyritøkan undir einaræði. Fyritøkur, sum avhenda sítt ræði, eru ikki at meta sum luttakandi 
fyritøkur. 
 
Fer fram broyting í eigaraskapinum á fyritøkum, sum hava felagsræði á aðrari fyritøku, og slík 
broyting er at meta sum ein samanlegging eftir hesum uppskoti, eru luttakandi fyritøkurnar bæði 
verandi og nýggar fyritøkur, sum útinna felagsræði, og fyritøkan undir felagsræði. 
 
Fær privatpersónur ræði á eini fyritøku, er talan um eina samanlegging, um hesin sjálvur hevur 
annað búskaparligt virksemi um hendi, t.e. um hesin hevur einræði ella felagsræði á einari aðrari 
fyritøku. Í tílíkum føri eru luttakandi fyritøkurnar keyparin sjálvur og fyritøkan, sum ræðið fæst 
á. Tá støða skal takast til, um umsetningsmørkini í § 14, stk. 1, nr. 1 ella 2 eru rokkin, skal 
umsetningurin hjá teimum fyritøkum, sum keyparin hevði ræðið á undan yvirtøkuni, leggjast 
saman við umsetninginum hjá fyritøkuni, sum keyparin hevur fingið ræðið á.   
   
§ 14, stk. 2 

Tá ið bert ein partur av eini ella fleiri fyritøkum verður yvirtiknin, skal einans tann parturin, sum 
verður yvirtikin, takast við, tá metast skal um, hvørt umsetningsmørkini er rokkin. Hetta merkir, 
at verður eitt dótturfelag yvirtikið, skal einans umsetningurin hjá hesum takast við, meðan restin 
av samtakinum skal ikki íroknast. Sama er galdandi, um talan er um yvirtøku av ognum. Í 
tílíkum føri skal bara tann umsetningur takast við, sum hevur tilknýti til yvirtiknu ognirnar.  
 
§ 14, stk. 3 

Sambært ásetingini skulu tvær ella fleiri yvirtøkur, sbrt. § 12, stk. 2, millum somu persónar ella 
fyritøkur, og sum eru farnar fram í einum tvey ára tíðarskeiði, metast sum ein samanlegging, sum 
verður framd, tá seinasta yvirtøkan fer fram.   
 
Ásetingin skal tryggja, at ikki kann sleppast undan fráboðanarskylduni við eini stigvísari 
yvirtøku av pørtum av eini fyritøku. Við hesi áseting fer ein stigvís yvirtøka at føra til 
fráboðanarskyldu, um umsetningsmørkini yvir eitt tvey ára tíðarskeið verða rokkin.  
 
§ 14, stk. 4 

Við ásetingini verður heimilað landstýrismanninum í kunngerð at áseta reglur um, hvussu 
umsetningurin verður roknaður eftir § 14.  
 
Til § 1, nr. 20 
§ 15, stk. 1 

Ásetingin heimilar Kappingarráðnum at góðkenna, at treyta eina góðkenning ella at  
forbjóða eini samanlegging.   
 
§ 15, stk. 2 

Ásett verða metingarstøði fyri, nær ein samanlegging skal góðkennast ella forbjóðast.  
 
Kannast skal eftir, um ein samanlegging førir til, at kappingin verður skerd, av tí at  ein 
marknaðarráðandi støða verður skapað ella styrkist. Kemur Kappingarráðið til ta niðurstøðu, at 
virkna kappingin verður skerd, er álagt Kappingarráðnum at forbjóða samanleggingini, sbr. § 15, 
stk. 1. Í hesum sambandi skal vísast á, at sambært § 15, stk. 1 kann Kappingarráðið treyta 
góðkenningina av eini samanlegging. Við at treyta eina samanlegging kann Kappingarráðið 
tryggja sær, at ein samanlegging, sum annars hevði hindrað kappingini, ikki hevur hesa 
avleiðing, og tí kann góðkennast. § 15, stk. 2, nr. 2 áleggur Kappingarráðnum at góðkenna 
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samanleggingar, sum ikki hindra virknari kapping, serstakliga av tí at ein marknaðarráðandi 
støða verður skapað ella styrkist. 
 
SIEC-kanning 

Kanningin, sum verður gjørd, er ein sokallað SIEC-kanning, Significant Impediment of Effective 
Competition. Hetta er tann sama kanningin, sum ES-kommissiónin og einstøku nationalu 
kappingarmyndugleikarnir í ES nýta. Hetta er ein broyting í mun til verandi lóg, har ein sokallað 
dominans-kanning verður brúkt.       
 
Aðrastaðni er farið frá dominanskanningini, tí hon er óheppin av serliga tveimum orsøkum. Í 
fyrsta lagi hava tað verið tvær ymiskar tulkingar av, hvat kravið um marknaðarráðandi støðu 
merkir. Onnur tulkingin hevur verið, at ein og hvør skapan ella styrkjan av eini 
marknaðarráðandi støðu skal forbjóðast. Hin tulkingin er, at ein marknaðarráðandi støða skal 
vera til staðar, áðrenn ein samanlegging kann forbjóðast. Flestu kappingarmyndugleikar, eisini 
tann føroyski, hava nýtt seinnu tulkingina. 
 
Í øðrum lagi er tað óheppið út frá einum búskaparligum sjónarmiði, at dominanskanningin ikki 
rúmar møguleikanum fyri at forbjóða eini samanlegging, har ongin hevur marknaðarráðandi 
støðu, men har einstøku fyritøkurnar hava sínámillum treytaðan atburð, ella har fyritøkur 
yvirtaka maverick-fyritøkur til tess at sleppa undan, at kappingin harðnar.    
      
SIEC-kanningin hevur sín fyrimun við, at hon ikki setur marknaðarráðandi støðu sum einasta 
metingarstøðið fyri, nær samanlegging skal forbjóðast ella góðkennast. Kappingarráðið kann tí 
forbjóða eini samanlegging, tí hon fer at avmarka kappingina munandi, uttan mun til, um 
marknaðarráðandi støða verður skapað ella styrkist.  
 
Somuleiðis er SIEC-kanningin orðað somikið greitt, at onki ivamál er um, at marknaðarráðandi 
støða ikki er einasta metingarstøðið. Marknaðarráðandi støðan verður tó framvegis ein týðandi 
ábending um, hvørt ein samanlegging fer at hindra virknari kapping. 
 
Marknaðarráðandi støða 

Talan er um eina marknaðarráðandi støðu, tá ein fyritøka hevur eina so ráðandi búskaparliga 
støðu, at fyritøkan hevur møguleika at forða fyri virknari kapping á marknaðinum, av tí at 
nevnda støða gevur fyritøkuni møguleika fyri óheftum atburði mótvegis kappingarneytum, 
viðskiftafólki og í síðstu atløgu endabrúkarunum. 
 
Hugtakið “marknaðarráðandi støða” fevnir bæði um støður, har ein fyritøka hevur 
marknaðarráðandi støðu, og um kollektiva marknaðarráðandi støðu. Ein kollektiv 
marknaðarráðandi støða er til staðar, tá tvær ella fleiri fyritøkur, ið eru løgfrøðiliga óheftar hvør 
av aðrari, hava eina framferð sum ein kollektiv eind.  
 
ES Nevndin hevur í sambandi við Fráboðan nr. 139/2004 latið úr hondum Vegleiðing til metan 

av ikki-horisontalum samanleggingum (ES-vegleiðing nr. 2008/C 265/07)  og Vegleiðing til 

metan av horisontalum samanleggingum (ES-vegleiðing nr. 2004/C 31/03). Fráboðanin, 
vegleiðingarnar og ES-siðvenjan annars vera vegleiðandi fyri, hvussu Kappingarráðið metir um 
marknaðarráðandi støðu og hindran av kapping. 
 
Atknýttar avmarkingar 

Í sambandi við góðkenning av eini samanlegging skal Kappingarráðið eisini taka støðu til aðrar 
atknýttar avmarkingar, sum eru neyðugar fyri, at samanleggingin kann góðkennast.   
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Atknýttar avmarkingar eru tílíkar, sum luttakandi fyritøkurnar hava samtykt í felag, og sum 
avmarka teirra virkisfrælsi á marknaðinum. Atknýttar avmarkingar eru slíkar, sum ikki eru til 
ampa fyri triðjamann. 
 
Atknýttar avmarkingar skulu eisini hava tilknýti til sjálva samanleggingina. Avmarkingar, sum 
onki beinleiðis tilknýti hava til sjálva samanleggingina, eru ikki at meta sum atknýttar 
avmarkingar og koma tí undir § 6 í kappingarlógini.  
 
At enda er tað ein treyt, at avmarkingarnar eru neyðugar fyri at gjøgnumføra samanleggingina. 
Hetta merkir, at samanleggingin ikki uttan hesar avmarkingar kann fremjast ella bert kann 
fremjast við størri váða, við munandi hægri kostnaðum, yvir eitt munandi longri tíðarskeið, ella 
við munandi færri møguleikum fyri einum hepnum úrsliti. Tá ið metast skal um hetta, skal atlit 
takast til lutfalsmeginregluna. Hetta hevur við sær, at gildistíðin á avmarkingunum, umframt 
materiella og landafrøðiliga virkisøki teirra, ikki má fara út um tað, sum verður mett neyðugt við 
atliti til at fremja samanleggingina. Um aðrir møguleikar eru, sum kunnu hava við sær, at ætlaða 
endamálið eins væl verður rokkið, mugu fyritøkurnar velja ta loysnina, sum objektivt grundað 
tykist minst kappingaravmarkandi. 
 
Tá støða skal takast til atknýttu avmarkingina, fer Kappingarráðið m.a. at meta um, hvørt 
gildistíð og landafrøðiligt og vinnuligt gildisøki ikki er víðari, enn neyðugt er, fyri at 
samanleggingin kann fremjast. Eru fleiri valmøguleikar fyri, hvussu ein atknýtt avmarking kann 
evnast til, fyri at samanleggingin kann fremjast, skal tann leistur veljast, sum er minst 
avmarkandi fyri kappingina.      
   
ES-nevndin hevur í  sambandi vð ES-fráboðan nr. 139/2004 latið úr hondum Vegleiðing um 

kappingaravmarkingar, sum eru beinleiðis atknýttar og neyðugar í samanleggingum (ES-
vegleiðing nr. (2005/C 56/03) frá 5. mars 2005). Fráboðanin, vegleiðingin og ES-siðvenjan 
annars vera vegleiðandi fyri, hvussu Kappingarráðið metir um atknýttar avmarkingar.  
 
§ 15, stk. 3 og 4 

Greinin ásetur metingarstøðið, sum Kappingarráðið skal nýta í sambandi við sína meting av 
teimum samváða-avtalum, sum koma undir samanleggingareftirlitið, sbr. § 13, stk. 2 í 
uppskotinum. 
 
Metingin fer fram eftir einum tvíbýttum leisti. Í fyrsta lagi skal Kappingarráðið kanna, hvørja 
ávirkan stovnanin hevur á kappingina á viðkomandi marknaði, t.e. um stovnanin fer at hindra 
virknari kapping, serliga við tað at ein marknaðarráðandi støða verður skapað ella styrkt.  
 
Í øðrum lagi skal Kappingarráðið kanna eftir, um stovnanin hevur til endamáls ella sum fylgju at 
samskipa kappingarligu framferðina hjá stovnarunum. Hesin partur av kanningini fer fram eftir § 
6, sum forbjóðar kappingaravmarkandi avtalum.  
 
Orðingin í § 15, stk. 3 og 4 samsvarar við art. 2, stk. 4 og 5 í ES-fráboðan nr. 139/2004 og skal 
tulkast í samsvari við hesa. ES nevndin hevur í sambandi við áðurnevndu fráboðan latið úr 
hondum ES-vegleiðing nr. 2008/C 95/01 frá 16. apríl 2008. Henda vegleiðing verður vegleiðandi 
fyri, hvussu Kappingarráðið tulkar § 15, stk. 3 og 4.  
 
§ 15, stk. 5 

Ásetingin gevur Kappingareftirlitinum heimild til at góðkenna samanleggingar eftir einfalda 
málsviðgerð. Hetta merkir, at um Kappingareftirlitið metir, at tað hvørki er neyðugt at forbjóða 
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ella treyta eina samanlegging, so hevur Kappingareftirlitið heimild til at góðkenna 
samanleggingina endaliga. 
 
Galdandi fyri allar fráboðanir verður, at upplýsingar um samanleggingina verða 
almannakunngjørdar, og við tí fáa kundar, kappingarneytar og veitarar møguleika fyri at vísa á 
møguligar kappingarligar trupulleikar, sum ávís samanlegging kann skapa.    
 
Tær samanleggingar, sum verða góðkendar eftir einfaldari málsviðgerð, eru tær, sum verða 
fráboðaðar eftir einføldum leisti, og tær, sum eru fráboðaðar eftir vanligum leisti, men har 
Kappingareftirlitið kemur til ta niðurstøðu, at samanleggingin ikki skapar kappingarligar 
trupulleikar.    
       
Mannagongdin í sambandi við einfalda málsviðgerð er tann, at Kappingareftirlitið, eftir at hava 
móttikið eina fráboðan, antin eftir vanligum ella einføldum leisti, almannakunnger fráboðanina 
og ásetir eina stutta freist hjá triðjamanni, t.d. kappingarneytum, kundum og veitarum, at koma 
við møguligum viðmerkingum til samanleggingina. Afturat hesum kunnar Kappingareftirlitið 
beinleiðis mest týðandi veitarar, kundar og kappingarneytar fyri at fáa møguligar viðmerkingar.   
 
Tá talan er um samanleggingar, sum eru fráboðaðar eftir einføldum leisti, er málsviðgerðin 
avmarkað til áðurnevndu hoyring og gjøgnumgongd av fráboðanini. Kappingareftirlitið 
eftirkannar ikki fráboðanina og ger ikki egnar kanningar. Talan er um eina góðkenning, sum 
verður givin við støði í teimum upplýsingum, sum partarnir hava latið, og møguligar 
viðmerkingar frá triðjaparti. Eftir § 17 í uppskotinum hevur Kappingarráðið heimild til at taka 
aftur eina góðkenning, um avgerðin er grundað á skeivar ella villleiðandi upplýsingar.  
 
Afturat teimum samanleggingum, sum verða fráboðaðar eftir einføldum leisti, kann 
Kappingareftirlitið eftir einfalda málsviðgerð góðkenna eina samanlegging, sum er fráboðað eftir 
vanligum leisti. Tá ein samanlegging er fráboðað á fullgóðan hátt eftir vanligum leisti, hevur 
Kappingareftirlitið 30 dagar til at kanna fráboðanina og gera egnar kanningar. Kemur 
Kappingareftirlitið innan freistina fram til, at samanleggingin ikki førir til kappingarligar 
trupulleikar, kann Kappingareftirlitið góðkenna samanleggingina eftir heimildini í hesi grein um 
einfalda málsviðgerð. 
 
Sostatt fær Kappingareftirlitið heimild til at taka avgerð um góðkenning av samanleggingum, har 
góðkenningin er treytaleys, og Kappingareftirlitið kunnar Kappingarráðið um avgerðina á 
fyrstkomandi fundi í Kappingarráðnum.   
 
§ 15, stk. 6 

Við ásetingini verður forboð sett luttakandi fyritøkum at fremja eina samanlegging, áðrenn 
Kappingarráðið hevur givið sína góðkenning. Saman við § 16, stk. 1, 2. pkt. merkir hetta, at ein 
samanlegging ikki kann fremjast, áðrenn fráboðan er latin, og áðrenn góðkenning er givin.   
 
Ein og hvør transaktión, hvørs endamál ella úrslit er at fremja samanleggingina, er fevnd av 
forboðnum. Hetta merkir m.a., at útskifting av leiðslu, gjald av keypspeningi el.tíl. ikki kann fara 
fram, áðrenn samanleggingin er góðkend.    
Forboðið heldur uppat, tá Kappingarráðið eftir § 15, stk. 2, nr. 1 hevur góðkent samanleggingina, 
ella tá Kappingareftirlitið eftir § 15, stk. 5 hevur góðkent samanleggingina, ella um freistirnar í § 
17, stk. 5 eru farnar.   
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Sambært stk. 6 kann Kappingarráðið tó geva undantaksloyvi fyri forboðnum. Undantaksreglan í 
hesi grein er serliga ætlað teimum samanleggingum, sum verða fráboðaðar eftir einføldum leisti, 
og í minni mun teimum samanleggingum, sum verða fráboðaðar eftir vanligum leisti.  
 
Ein serlig støða er, tá ið almenn fráboðan um yvirtøku er gjørd. Í slíkari støðu kann sjálv 
yvirtøkan setast í gongd treytað av, at fráboðan verður send Kappingareftirlitinum beinanvegin, 
sbr. § 16, og yvirtakandi fyritøkan ikki á annan hátt fremur samanleggingina. Yvirtakandi 
fyritøkan kann í hesum sambandi ikki nýta síni atkvøðurættindi fyrr enn góðkenning er fingin 
uttan so, at hesi rættindi verða nýtt til at tryggja virðið á íløguni, og undantaksloyvi er fingið frá 
Kappingarráðnum.  
 
Verður samanlegging framd, áðrenn góðkenning er fingin frá Kappingarráðnum, kann sekt 
áleggjast eftir § 31, stk. 1, nr. 6.  
 
Til § 1, nr. 21 
Ásetingin verður broytt soleiðis, at samanleggingin verður steðgað, til Kappingareftirlitið hevur 
góðkent samanleggingina. Í verandi lóg kunnu partarnir gjøgnumføra eina samanlegging, áðrenn 
hon er góðkend.  
 
Í galdandi lóg hevur Kappingarráðið heimild til at føra eina samanlegging aftur, sum er 
gjøgnumførd, áðrenn góðkenning fyriliggur. T.e. at geva boð um, at ein fyritøka ella ognir, ið eru  
samanlagdar, verða skildar sundur aftur, at felags leiðsla verður avtikin,  ella at onnur hóskandi  
tiltøk verða sett í verk við atliti til av nýggjum at skapa fyritreytir fyri virknari kapping.  Mett 
verður tó, at hetta er torført at gera í praksis, og verður skipað so fyri, at samanleggingin verður 
steðgað, meðan kappingarmyndugleikin kannar málið nærri.  
 
Til § 1, nr. 22 
Ásetingin gevur Kappingareftirlitinum heimild til at almannakunngera, at samanlegging er 
fráboðað. Heimildin er avmarkað til navn á luttakandi fyritøku, slag av samanlegging og 
viðkomandi vinnugreinir. 
 
Tá sett verður í gildi tílík tvíbýtt fráboðanarskipan, har kappingarmyndugleikin skal taka 
avgerðir innan rættiliga stutta tíðarfreist, er neyðugt, at nøktandi avgerðargrundarlag er til taks  
beinanvegin.  
 
Almannakunngeringin verður beinleiðis vend ímóti kundum, kappingarneytum og veitarum, men 
áhugafelagsskapir kunnu eisini venda sær til kappingarmyndugleikan. Freistin, sum verður sett 
til at koma við viðmerkingum, verður lutfalsliga stutt og sum meginregla 1 viku.    
Almannakunngeringin kann gerast elektroniskt.  
 
Til § 1, nr. 23 
Í § 16, stk. 2 í galdandi lóg hevur Kappingarráðið heimild til at gera reglur um fráboðan av 
samanleggingum. Henda heimild verður flutt til § 16, stk. 3 í uppskotinum.  
 
Í hesum sambandi skal vísast á, at neyðugt verður at broyta verandi reglugerð um fráboðan av 
samanleggingum. Tær broytingar, sum skulu gerast í reglugerðini, eru serliga ásetingar 
viðvíkjandi einfaldari fráboðan, t.d. hvørjar treytir skulu vera loknar fyri at fráboðast kann eftir 
einføldum leisti.   
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Til § 1, nr. 24 
§ 17, stk. 1 

Ásetingin verður orðað øðrvísi enn í galdandi lóg orsakað av, at hugtakið einføld málsviðgerð er 
komið inn í lógina. Eftir galdandi lóg hevur Kappingarráðið 30 dagar til at taka støðu til, um 
samanleggingin skal kannast nærri. Henda tíðarfreist verður eisini í nýggju lógini, og  broytingin 
hevur tí lítla praktiska ávirkan. 
    
Tá ið Kappingarráðið hevur tikið avgerð um, at eitt mál skal kannast nærri, sbr. § 17, stk. 1, 
verður skrivlig grundgeving latin pørtunum, har greitt verður frá orsøkini til, at samanleggingin 
verður kannað nærri. Í grundgevingini skal vísast ítøkiliga á hvørji viðurskifti, ið Kappingarráðið 
metir, kunnu hindra virknari kapping.   
 
Skrivliga grundgevingin gevur pørtunum møguleika fyri sjálvir at koma við tilsøgnum, soleiðis 
at samanleggingin kann góðkennast. Kappingarráðið hevur í hesum sambandi møguleika fyri at 
gera tilsøgnina bindandi, sbr. § 18, stk. 1.   
 
§ 17, stk. 2  

Talan er um eina lógartekniska broyting. Innihaldsliga er einki broytt.  
 
§ 17, stk. 3  

Ásetingin gevur Kappingarráðnum heimild til at leingja freistina við 20 yrkadøgum, um nýggj 
ella broytt tilsøgn verður latin, tá færri enn 20 yrkadagar eru eftir av freistini í stk. 2.  
Ásetingin skal tryggja, at Kappingarráðið ikki kemur í tíðarneyð, um nýggj ella broytt tilsøgn 
verður latin, tá ið freistin eftir stk. 2 er um at fara.  
 
Eftir galdandi lóg hevur Kappingarráðið bert møguleika at forbjóða eini samanlegging, um 
stundir ikki eru til at viðgera eina tilsøgn, sum er latin inn í síðstu løtu.  
 
Tað er óheppið, um ein samanlegging verður forbjóðað, hóast partarnir hava latið inn tilsøgn, 
soleiðis at samanleggingin ikki hindrar virknari kapping. Ætlanin við hesi áseting er tí at sleppa 
undan slíkum óhepnum støðum.  
 
Mett verður, at ásetingin fer ikki at verða brúkt ofta, men í størri samanleggingum kann hon 
gerast neyðug.   
 
§ 17, stk. 4 

Ásetingin gevur Kappingarráðnum heimild til at leingja freistina í stk. 2 við 20 yrkadøgum, um 
semja er fingin við partarnar um hetta, og færri enn 20 yrkadagar eru, til freistin í stk. 2 fer.  
 
Tað er óheppið, um ein samanlegging verður forbjóðað, hóast partarnir og Kappingarráðið meta, 
at allar semjuroyndir ikki eru royndar. Ætlanin við hesi áseting er tí at sleppa undan slíkari 
óhepnari støðu. 
 
Mett verður ikki, at ásetingin fer at verða brúkt ofta, men í størri samanleggingum kann hon 
gerast neyðug. 
 
§ 17, stk. 5 

Líknandi áseting er í § 17, stk. 2 í galdandi lóg. Eftir galdandi lóg fær Kappingarráðið ikki  
ógildað eina samanlegging, um freistin upp á 30 yrkadagar er farin,  áðrenn Kappingarráðið 
hevur kunnað fráboðara um, at neyðugt er at kanna málið nærri. 
 



VINNUMÁLARÁÐIÐ 
 

39/48 
 

Í hesum uppskoti verður tí ásett, at er avgerð ikki tikin, áðrenn freistirnar í stk. 1-4 ganga út, er 
rættarfylgjan, at samanleggingin er góðkend. 
 
Hetta merkir, at ein samanlegging kann verða góðkend eftir § 17, stk. 5, um: 
1) Kappingarráðið ikki í seinasta lagi 30 yrkadagar eftir, at váttan er latin um fullfíggjaða 
fráboðan, kunnar fráboðara um sína avgerð at kanna málið nærri, sbr. § 17, stk. 1.  
 
2) Kappingarráðið ikki hevur tikið avgerð í málinum í seinasta lagi tríggjar mánaðir eftir, at 
váttan eftir § 17, stk. 1 er send fráboðara og heimildirnar í § 17, stk. 3 og 4 ikki eru brúktar. 
 
3) Kappingarráðið, eftir at hava brúkt heimildina í § 17, stk. 3 ella 4, ikki hevur tikið avgerð í 
málinum í seinasta lagi 20 dagar eftir, at freistin í § 17, stk. 2 er gingin út. 

 
Sostatt er rættarfylgjan, um Kappingarráðið ikki heldur eina freist, at samanleggingin er 
góðkend.  
 
Til § 1, nr. 25 
§ 18, stk. 1 

Ásetingin gevur Kappingarráðnum heimild til, í sambandi við góðkenning av eini samanlegging, 
at seta treytir og geva boð fyri m.a. at tryggja, at fyritøkurnar halda givna tilsøgn.  
Heimildin kann nýtast bæði í sambandi við sjálva góðkenningina og til seinni at tryggja, at givin 
tilsøgn verður hildin.  
   
Ásetingin hevur stóran týdning í sambandi við samanleggingareftirlit. Endamálið við einum 
eftirliti er ikki at forbjóða samanleggingum, men við treytum og boðum at beina burtur tey 
neiligu árin, sum ein samanlegging kann hava við sær. Kappingarráðið skal, sum seinasta amboð, 
og eftir at allir møguleikar at finna semju eru troyttir, forbjóða eini samanlegging, sum hindrar 
virknari kapping.   
 
Í samanleggingarmálum, har luttakandi fyritøkurnar hava latið tilsøgn, kann Kappingarráðið 
góðkenna samanleggingina treytað av, at tilsøgnin verður fylgd. Tílík avgerð kann kærast til 
Vinnukærunevndina, sbrt. § 27, stk. 1.  
 
Orðingin í § 18, stk. 1 samsvarar við art. 6, stk. 2 í  ES-fráboðan nr. 139/2004 og skal tulkast í 
samsvari við hesa. ES-kommissiónin hevur í sambandi við  áðurnevndu fráboðan latið úr 
hondum Vegleiðing um møgulig uppskot um loysnir, sum kunnu góðtakast í sambandi við 

fráboðan nr. 139/2004 (ES-vegleiðing nr. 2008/C 267/01). Fráboðan, vegleiðing og ES-
siðvenjan annars verða vegleiðandi fyri, hvussu Kappingarráðið tulkar § 18, stk. 1. 
 
§ 18, stk. 2 
Ásetingin heimilar Kappingarráðnum, eftir at ein samanlegging er góðkend, at geva eini fyritøku 
boð um at bera seg at á ein ávísan hátt fyri at tryggja, at ein tilsøgn verður rætt og rættstundis 
útint. Eini boð eftir § 18, stk. 2 kunnu gevast, hóast fyritøkan hevur fingið eina freist at útinna 
tilsøgnina, og hóast henda freist ikki er farin.   
 
Samband skal vera ímillum eini boð eftir § 18, stk. 2, og ta tilsøgn, sum er givin. Kappingarráðið 
kann ikki geva eini boð, sum ikki hava natúrligt samband við tilsøgnina. 
Sum dømi um hesa avmarking kann nevnast, at tá ein fyritøka hevur fingið boð um at selja ávísar 
framleiðslueindir frá, og hetta vísir seg ikki at vera gjørligt, kann Kappingarráðið ikki koma við 
boðum um, at ávís partabrævaogn skal seljast ístaðin. Hinvegin kann Kappingaráðið, í sambandi 
við frásølu av framleiðslueindum, geva boð til tess at tryggja, at sølan fer fram eftir ávísum leisti. 
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Avgerðir eftir § 18, stk. 2 kunnu kærast til Vinnukærunevndina, sbrt. § 27, stk. 1. 
Vinnukærunevndin kann royna rættleikan av einum boðum eftir § 18, stk. 2, undir hesum at taka 
støðu til, hvat tilsøgnin fevnir um, og hvussu langt hon røkkur.  
 
Vinnukærunevndin kann sostatt taka støðu, tá ið ósemja er millum Kappingarráðið og luttakandi 
fyritøkur um tulking av teimum tilsøgnum, sum boð eru givin um.     
   
Til § 1, nr. 26 
§ 18 a, stk. 1 

Kappingarráðið hevur í uppskotinum tríggjar heimildir til afturtøku av góðkenningum. Tann 
fyrsta, sum er ásett í § 18 a, stk. 1, gevur Kappingarráðnum heimild til afturtøku av góðkenning, 
um avgerðin í stóran mun er grundað á skeivar ella villleiðandi upplýsingar, sum ein av 
luttakandi fyritøkunum er atvoldin til.   
 
§ 18 a, stk. 1 samsvarar við art. 6, stk. 3, litra a í ES-fráboðan nr. 139/2004 frá 20. januar 2004 
og skal tulkast í samsvari við hesa. § 18 a, stk. 1 skal umsitast soleiðis, at tað bert í 
undantaksførum gerst neyðugt hjá Kappingarráðnum at nýta hesa heimild.  
 
Tað eru luttakandi fyritøkurnar, sum skulu fáa til vega tær upplýsingar, sum eru neyðugar fyri, at 
Kappingarráðið kann staðfesta, um treytirnar fyri at góðkenna eru loknar. Kappingarráðið kann 
eisini sjálvt savna inn upplýsingar, sum ráðið metir eru neyðugar fyri útinnan av sínum virksemi, 
sbr. § 24 í verandi lóg.  
 
Tvær treytir skulu vera loknar, áðrenn Kappingarráðið kann taka aftur eina samanlegging eftir § 
18, stk. 3. 
 
Fyrsta treyt 

Avgerðin hjá Kappingarráðnum skal í stóran mun vera grundað á skeivar ella villleiðandi 
upplýsingar. 
 

Hugtakið “skeivar ella villleiðandi upplýsingar” fevnir bæði um vantandi upplýsingar, um 
beinleiðis svikafull viðurskifti og um upplýsingar, har tær luttakandi fyritøkurnar, áðrenn 
upplýsingarnar vórðu latnar, ikki í nóg stóran mun høvdu tryggjað sær, at hesar vóru rættar.   
 
Hugtakið “í stóran mun” merkir, at tær upplýsingar, sum eru skeivar ella villleiðandi, skulu vera 
beinleiðis ella óbeinleiðis orsøk til góðkenningina, og skulu vera partur av grundgevingini hjá 
Kappingarráðnum fyri at góðkenna samanleggingina.  
 
Onnur treyt 

Ein ella fleiri av luttakandi fyritøkunum skulu vera atvoldin til tær skeivu ella villleiðandi 
upplýsingarnar. Hetta er ein avmarking í rættinum til afturtøku av góðkenningum. 
  
Talan er um upplýsingar, sum ein fyritøka er atvoldin til, um upplýsingarnar eru latnar inn, latnar 
úr hondum ella staðfestar/váttaðar av einari ella fleiri av luttakandi fyritøkunum ella umboðum 
ella ráðgevum hjá teimum. Vantandi upplýsingar eru eisini at meta sum upplýsingar, sum ein 
fyritøka er atvoldin til. Skeivar ella villleiðandi upplýsingar, sum eru savnaðar inn frá triðjaparti, 
sbr. § 24 í verandi lóg, og síðani eru lagdar fyri eina av luttakandi fyritøkunum, sum hvørki 
váttar ella avsannar rættleikan av hesum upplýsingum, eru at meta sum upplýsingar, sum 
fyritøkan er atvoldin til.   
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Umframt við afturtøku eftir § 18 a, stk. 1, kunnu luttakandi fyritøkur, sum hava latið inn skeivar 
ella villleiðandi upplýsingar, revsast við bót, sbr. § 31, stk. 1, nr. 11, um talan er um tilvitað brot 
ella grovt ósketni.         
 
§ 18 a, stk. 2 

Onnur heimildin til afturtøku av góðkenning verður nýtt, um ein ella fleiri av luttakandi 
fyritøkunum nokta at fylgja treytum ella boðum sbrt. § 18, stk. 1 og 2. 
 
Tílíkar treytir og boð eru ein avgerandi fortreyt fyri, at ein samanlegging verður góðkend. Tí 
kann noktan at fylgja treytum ella boðum sbrt. § 18, stk. 1 og 2, føra til afturtøku av góðkenning. 
Um luttakandi fyritøkur mótvegis Kappingarráðnum kunnu vísa á, at tað nú ikki er neyðugt ella 
møguligt at fylgja teimum treytum ella boðum, sum eru givin í sambandi við eina góðkenning, 
kann hetta hava við sær, at Kappingarráðið ikki fremur eina afturtøku eftir § 18 a, stk. 2 í hesum 
lógaruppskoti. Hetta kann t.d. verða støðan, um marknaðarviðurskiftini eru munandi broytt, 
síðani góðkenningin varð givin.  
 
§ 18, stk. 2 samsvarar við lógargrein 6, stk. 3, litra b í ES fráboðan nr. 139/2004 frá 20. januar 
2004 og skal tulkast í samsvari við hesa. § 18, stk. 3 skal umsitast soleiðis, at tað bert í 
undantaksføri verður neyðugt hjá Kappingarráðnum at taka aftur eina góðkenning.  
 
§ 18 a, stk. 3 

Triðja heimildin til afturtøku av góðkenning snýr seg um tær góðkenningar, sum verða givnar til 
samanleggingar, sum eru fráboðaðar eftir einføldum leisti og góðkendar eftir einfaldari 
málsviðgerð, sbrt. § 15, stk. 3 í hesum lógaruppskoti.  
 
Heimildin gevur Kappingarráðnum rætt at taka aftur tílíka góðkenning og áleggja luttakandi 
fyritøkunum at fráboða eftir vanligum leisti. Fylgjan av hesum er, at freistir, sum vóru galdandi í 
sambandi við einfalda fráboðan, fella burtur, og luttakandi fyritøkur skulu, sum meginregla, 
innan tvær vikur hava fráboðað eftir vanligum leisti. Tá ið luttakandi fyritøkurnar hava fráboðað 
av nýggjum, byrja freistirnar av nýggjum.  
 
Kappingarráðið ger av, um fyritøkurnar skulu fráboða eftir vanligum leisti, men Kappingarráðið 
fer ikki at nýta heimildina í § 18 a, stk. 3, um: 
 
1) Luttakandi fyritøkurnar, tá ið Kappingarráðið fremur afturtøku av góðkenning, ikki hava tikið 
stig til at gjøgnumføra samanleggingina, ella 
 
2) Luttakandi fyritøkurnar, tá ið Kappingarráðið fremur afturtøku av góðkenning, hava tikið stig 
til at gjøgnumføra samanleggingina, men innan tvær vikur boða Kappingarráðnum frá, at 
samanleggingin ikki fer at verða framd. 

 
Hevur Kappingarráðið avgjørt, at fráboðast skal eftir vanligum leisti, og ongin fráboðan er 
komin, tá ið freistin á tvær vikur er farin, kunnu luttakandi fyritøkur revsast við bót, sbrt. § 31, 
stk. 1, nr. 5 í hesum lógaruppskoti, um talan er um tilvitaða gerð ella grovt ósketni.   
 
Afturtøka kann fara fram, um ein ella fleiri av luttakandi fyritøkunum hava latið inn skeivar ella 
villleiðandi upplýsingar. Tær samanleggingar, sum eru fráboðaðar vanligt, men góðkendar eftir 
einfaldari málsviðgerð, sbrt. § 15, stk. 3, fer afturtøka at kunna verða framd eftir § 18 a, stk. 1.  
 
Í teimum førum har ein samanlegging er fráboðað eftir einføldum leisti, fer metingin hjá 
Kappingarráðnum at vera grundað á tær upplýsingar, sum fyritøkurnar koma við og møguligar 
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upplýsingar, sum koma frá triðjapersóni, í sambandi við at samanlegging verður almanna-
kunngjørd. Kappingareftirlitið fer sum meginregla ikki at innheinta upplýsingar og sum 
meginregla ikki at eftirkanna tær upplýsingar, sum eru fráboðaðar.  
 
Tað er tí av alstórum týdningi, at luttakandi fyritøkurnar tryggja sær, at tær upplýsingar, sum 
verða latnar inn í sambandi við einfalda fráboðan, eru rættar.  
 
Kravið í § 18 a, stk. 1 um, at avgerðin í stóran mun skal vera grundað á skeivar ella villleiðandi 
upplýsingar, sum fyritøkurnar eru atvold til, er ikki galdandi fyri afturtøku eftir § 18 a, stk. 3. 
Tað krevst tó, at skeivleiki er í upplýsingum ella metingum, ið hava týdning fyri metingina hjá 
Kappingareftirlitinum av samanleggingini. 
 
Hugtakið “skeivar og villleiðandi upplýsingar” er hitt sama sum í § 18, stk. 3. 
 
Umframt afturtøku eftir § 18 a, stk. 3, kunnu luttakandi fyritøkur, sum hava latið inn skeivar ella 
villleiðandi upplýsingar, revsast við bót, sbrt. § 31, stk. 1, nr. 11, um brotið er framt tilvitað ella í 
grovum ósketni.         
 
§ 18 b 

Í galdandi lóg er líknandi áseting í § 18, stk. 2, men henda áseting fevnir ikki um ta støðu, tá ein 
samanlegging fer fram, uttan at fráboðað er til Kappingarráðið. Somuleiðis fevnir ásetingin í § 
18, stk. 2 ikki um ta støðu, tá ein samanlegging er fráboðað, men verður gjøgnumførd, áðrenn 
avgerð er tikin. Ásetingin er avmarkað til ta støðu, har samanleggingin er fráboðað, og 
Kappingarráðið er komið til ta niðurstøðu, at samanleggingin skal forbjóðast. 
 
Ásetingin í § 18 b gevur Kappingarráðnum heimild til at loysa sundur eina samanlegging, sum 
ikki hevur fingið góðkenning eftir § 15, stk. 1.  Orðingin í § 18 b samsvarar við art. 8, stk. 4 í ES 
fráboðan nr. 139/2004 frá 20. januar 2004. Kappingarráðið fer í síni tulking av § 18 b at taka 
støði í art. 8, stk. 4 í ES fráboðan nr. 139/2004. 
 
Ásetingin í § 18 b gevur bara Kappingarráðnum heimild til at loysa sundur samanleggingar, sum 
hindra virknari kapping, serliga tí ein marknaðarráðandi støða verður skapt ella styrkist.   
Ásetingin gevur Kappingarráðnum eina serstakliga víða heimild til at endurreisa virknu 
kappingina. Heimildin er tó bert ætlað Kappingarráðnum at nýta í undantaksførum. 
Kappingarráðið er tó altíð bundið av lutfalsmeginregluni, og Kappingarráðið skal tí altíð velja 
tað minst inntrívandi inntrivið, sum kann røkkað ætlaða endamálinum.   
 
Ásetingin skal tryggja, at samanleggingareftirlitið er munadygt, og at fráboðanarskyldan verður 
hildin. Verða boðini, sum Kappingarráðið gevur eftir § 18 b, ikki hildin, kann sekt sambært § 30 
í hesum lógaruppskoti áleggjast fyri at tvinga luttakandi fyritøkurnar at eftirlíka. Somuleiðis 
kunnu luttakandi fyritøkurnar revsast við bót sambært § 31 í hesum lógaruppskoti, fyri 
manglandi eftirlíkan av boðum, givin eftir hesi grein.  
 
Hvørji boð verða givin sambært § 18 b veldst um, hvat slag av samanlegging talan er um og tær 
ítøkiligu umstøður, sum eru galdandi. Boð kunnu verða givin um frásølu av partabrøvum, 
sundurbýting av fyritøku ella ognum, ella uppathald av felagsræði ella avtøku av einum 
samváða. Uttan mun til, hvørji boðini eru, fáa luttakandi fyritøkurnar altíð eina freist til at 
eftirlíka boðunum. 
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Til § 1, nr. 27 
Í § 19, stk. 1 eru einans gjørdar lógartekniskar broytingar. Tað eru gjørdar nakrar rættingar í 
tilvísingunum. 
 
§ 19, stk. 2 er umorðað soleiðis, at greinin er greiðari. Talan er ikki um stórvegis innihaldsligar 
broytingar, og tann einasta broytingin  er, at Kappingareftirlitið skal almannakunngera avgerðir 
hjá Vinnukærunevndini í kappingarmálum og dómar í rættarmálum, har antin 
Kappingareftirlitið, Kappingarráðið ella Vinnukærunevndin í kappingarmálum eru partar. 
 
Til § 1, nr. 28 
Sett verður inn í § 19, stk. 3, at Kappingareftirlitið kann almannakunngera frágreiðingar. 
 
Til § 1, nr. 29 
Orðið “samtykt” verður broytt til “viðtøka”. Hetta serliga við støði í, at tað aðra staðni í lógini 
verður nýtt orðið “viðtøka”, og mett verður, at tað er greiðari at hava sama orð, tá talan er um 
sama hugtak. 
 
Til § 1, nr. 30 
Talan er um eina lógartekniska rætting. Eingin broyting er ætlað í innihaldinum.  
 
Til § 1, nr. 31 
Sum nýggj grein 24 a verður sett inn heimild, at Kappingareftirlitið kann gera kanningar av 
vinnugreinum. Í hesum sambandi hevur Kappingareftirlitið somu atgongd til upplýsingar, ið ásett 
er í § 24.  
 
Endamálið við eini vinnugreinakanning er at fáa innlit í kappingarviðurskiftini innan ávísa(r) 
vinnugrein(-ir). Tað er ikki eitt krav, at Kappingareftirlitið frammanundan kann staðfesta 
álvarsamar kappingarligar trupulleikar, áðrenn ein vinnugreinakanning kann setast í verk. Málið 
er at fáa staðfest, hvørt trupulleikar eru, og um so er, hvat slag av trupulleikum, ið talan er um. 
Fyri at koma sær undan tí støðu, at ein fyritøka ikki vil lata Kappingareftirlitinum umbidnu 
upplýingarnar til eina vinnugreinakanning, verður mett rættari at seta beinleiðis heimild inn, 
soleiðis at Kappingareftirlitið kann krevja allar neyðugar upplýsingar, sum tørvur er á (stk. 2). 
Um nakar tilvitað ella av grovum ósketni ikki eftirlíkar einum kravi frá Kappingareftirlitinum um 
upplýsingar, kann hetta sektast, sbrt. § 31, stk. 1, nr 11. 
 
Eisini verður Kappingareftirlitinum heimilað at almannakunngera eina tílíka 
vinnugreinakanning, tó við teimum undantøkum, ið fylgja av § 19. Áðrenn almannakunngering 
eigur Kappingareftirlitið at senda úrslitið av kanningini til hoyringar hjá viðkomandi pørtum. 
 
Til § 1, nr. 32-33 
§ 25 verður býtt sundur soleiðis, at innihaldið verður greiðari. Eingin broyting er ætlað í 
innihaldinum.  
 
Til § 1, nr. 34 
Talan er einans um lógartekniskar broytingar. Eingin broyting er ætlað í innihaldinum.  
 
Til § 1, nr. 35 
Talan er um lógartekniskar broytingar. Eingin broyting er ætlað í innihaldinum.  
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Til § 1, nr. 36 
Greinin gevur heimild til at áleggja dagliga ella vikuliga sekt á tann, sum sýtir at lata 
kappingarmyndugleikanum upplýsingar ella sýtir at halda treytir, boð ella tilsøgn.   
Tvær broytingar verða framdar við hesum lógaruppskoti. 
 
Í fyrsta lagi er ítøkiliga ásett, at eisini tí, sum sýtir at lata Kappingareftirlitinum upplýsingar, 
kann verða áløgd vikulig ella daglig sekt. Áður var einans Kappingarráðið nevnt.  
 
Í øðrum lagi er tann broyting framd, at tað ítøkiliga verður nevnt, at tað er Kappingareftirlitið, 
sum tekur avgerð um, hvørt daglig ella vikulig sekt skal áleggjast. Hetta minnir um skipanina í 
Danmark, tó er lógarheimildin latin ráðharranum, sum umvegis kunngerð hevur latið umsitingini 
heimildina.  
 
Til § 1, nr. 37 
Brot á kappingarlógina, nevnd í § 31, sum eru framd tilvitað ella við grovum ósketni, verða 
revsað. Talan er ikki um stórar innihaldsligar broytingar í § 31, men heldur lógartekniskar, m.a. 
verður rættað í tilvísingum til lógargreinirnar, umframt rættingar/tillagingar í sambandi við 
broytingar í galdandi lóg. 
 
Í nr. 2 verður víst til § 8, stk. 3, 2. pkt. ella stk. 4, 2. pkt. í staðin fyri § 9, stk. 2, pkt. 2 og stk. 3. 
Víst verður til broyting nr. 10-12 í lógaruppskotinum. 
 
Í nr. 5-6 eru framdar broytingar í tilvísingunum. Hetta kemst av broytingum í ásetingunum um 
samanlegging í uppskotinum. Sí broyting nr. 17-23. 
 
Í nr. 7 er sett tilvísing til ásetingar um boð í § 6, stk. 4, 1. pkt. ella § 11, stk. 4, 1. pkt., sbrt § 22. 
 
Í nr. 8 verður víst til § 23, stk. 1 í staðin fyri § 23. At vísa til § 23 sum heild verður mett at verða 
ov breitt.  
 
Í nr. 9 verður víst til § 23, stk. 2 í staðin fyri 22, stk. 2. Talan er um eina lógartekniska broyting. 
 
Í nr. 10 verður víst til § 24, stk. 1 og 2 í staðin fyri til § 24. At vísa til § 24 sum heild verður mett 
at vera ov breitt. 
 
Nr. 11 viðvíkur skylduni at lata upplýsingar. Settar eru inn upplýsingar í sambandi við 
vinnugreinakanningar sbrt. § 24 a. Sí broyting nr. 27. 
 
Í § 31, stk. 2 verður rættað í tilvísingunum. Hetta er ein avleiðing av broytingunum í nr. 10-12 í 
lógaruppskotinum. 
 
Til § 2 
Gildiskoma lógarinnar.  
 

Vinnumálaráðið, 14. februar 2012 
 
 
 

Johan Dahl 
landsstýrismaður 

/Arne Poulsen 
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Hjálagt skjal: 
./. Fylgiskjal 1. Frymil fyri útrokning av umsetningsmørkum 

 

 

Fylgiskjal 1 

 

Meting av árligum fráboðanum av samanleggingum sambært bólking av føroyskum 

fyritøkum í mun til umsetning 

 
Kappingareftirlitið hevur gjørt eina meting av, hvørja avleiðing, broytta markvirðið fer at hava á 
árliga talið av fráboðaðum samanleggingum.  
 
Kappingareftirlitið hevur fingið upplýst frá Hagstovu Føroya/TAKS, at tað eru knappar 3.900 
skrásettar fyritøkur í Føroyum. Tølini eru gjørd upp við støði í vinnuskránni, lønarskránni og 
MVG-skránni hjá TAKS pr. 31. desember 2010. Hagstovan hevur síðan tillagað tølini. Tey 
feløgini, sum eru við, eru øll partafeløg, smápartafeløg, íognarfeløg, einstaklingafeløg, lutafeløg 
og tílík, sum eru skrásett at reka vinnu pr. 31.desember 20101.  
 
Yvirlitið býtir fyritøkurnar sundur sambært inntøku í 2010. Uppgerðin vísir, at av teimum umleið 
3.900 fyritøkunum í Føroyum høvdu 2.777 fyritøkur millum ongan umsetning og til eina millión 
krónur í umsetningi. Sostatt eru føroyskar fyritøkur í sera stóran mun smáar ella óvirknar. Bert 
umleið 5 prosent av fyritøkunum høvdu inntøkur oman fyri 15 milliónir krónur, og metta miðal 
inntøkan fyri allar føroyskar fyritøkur er umleið 6 milliónir krónur. 
 
TALVA 1: Fyritøkur bólkaðar sambært umsetningi í 2010 
 
Umsetningur (mió. 

kr.) Tal av feløgum 

0* 510 
Millum o og 1  2267 
Millum 1 og 2  360 
Millum 2 og 3  158 
Millum 3 og 4  90 
Millum 4 og 5  52 
Millum 5 og 6  57 
Millum 6 og 7  41 
Millum 7 og 8  32 
Millum 8 og 9  32 
Millum 9 og 10  21 
Millum 10 og 11  15 
Millum 11 og 12  19 
Millum 12 og 13  12 
Millum 13 og 14  19 
Millum 14 og 15  8 
Millum 15 – 20  44 

                                                 
1 Tað eru ikki allar vinnur, ið eru MVG-skyldugar, og nakrar eru tískil ikki í MVG-skránni, men bert í Lønarskránni. 
Dømi um hetta er fíggjargeirin og “onnur verulig heilsurøkt”. Eisini kunnu nevnast ferðafólkaflutningur og partvíst 
eisini útleigan av fastogn. Kappingareftirlitið hevur síðani lagt viðkomandi feløg í fíggjargeiranum afturat 
uppgerðini. Flest allar írestandi fyritøkurnar eru smáar, og átti hetta tískil ikki at ávirkað uppgerðina munandi.  
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Millum 20 – 30 45 
Millum 30 – 40 20 
Millum 40 – 50 12 
Millum 50 – 60 6 
Millum 60 – 70 10 
Millum 70 - 80 6 
Millum 80 - 90 7 
Millum 90 -   100 5 
Millum 100 - 200 22 
Millum 200 - 300 10 
Millum 300 - 400 4 
Millum 400 - 500 4 
Meir enn 500 5 
Tilsamans  3893 

Kelda: Hagstova Føroy /TAKS og egnar útrokningar hjá Kappingareftirlitinum 

*fyritøkur, sum onki hava givið upp í MVG 

 
Í teigi 1 niðanfyri er greining av frymlinum, sum verður nýttur at meta um talið av 
samanleggingum við nýggju markvirðunum sambært bólking av umsetningi hjá føroyskum 
fyritøkum. 
 
Teigur 1: Greining av frymli til meting av fráboðanum um samanleggingar 
Metingin av samanleggingum, sum frameftir skulu fráboðast, er tengd at talinum av møguligum 

samanleggingum sambært nýggju markvirðunum, umframt lutfallinum millum møguligar 

samanleggingar við verandi markvirði í mun til staðfesta talið av fráboðanum.  
 
Fyrst verður talið av møguligum samanleggingum við verandi markvirði (4 mió. krónur) roknað 
og lutfallið millum møguligar og fráboðaðar samanleggingar verður funnið. Hetta lutfallið 
verður síðan faldað við talinum av møguligum samanleggingum við nýggju markvirðunum 
(niðara markvirði upp á 15 mió. krónur og ovara markvirði upp á 75 mió. krónur), og harvið 
fæst ein meting av talinum av samanleggingum, sum skulu fráboðast frameftir. 
 
Tá ið talið av møguligum samanleggingum við verandi markvirðum skal roknast, verða allar 
fyritøkur, ið hava ein umsetning oman fyri 4 mió. krónur, tiknar við. Mett verður, at hesar 
fyritøkur bert taka lut í einari samanlegging um árið.  
 
Tá ið talið av møguligum samanleggingum undir nýggju, tvíbýttu markvirðunum skal roknast, 
verður skilt millum fýra sløg av samanleggingum, alt eftir støddini á luttakandi fyritøkunum. 
Allar fyritøkur, ið hava ein umsetning oman fyri ovara markvirðið (hereftir nevndar stórar 
fyritøkur) kunnu leggja saman við hvørjari aðrari. Mett verður, at fyritøkurnar bert taka lut í 
einari slíkari samanlegging um árið. Tær stóru fyritøkurnar kunnu eisini leggja saman við øllum 
fyritøkum, ið hava ein umsetning oman fyri niðara markvirðið. Her verður somuleiðis mett, at 
hvør einstøk stór fyritøka bert tekur lut í einari slíkari samanlegging um árið. 
 
Í mun til fyritøkur, ið hava ein umsetning niðan fyri ovara markvirðið (hereftir nevndar smærri 
fyritøkur), kunnu allar fyritøkurnar, ið hava ein umsetning, ið er oman fyri helvtina av ovara 
markvirðinum (t.e. 37,5 mió. krónur) leggja saman við hvørjari aðrari. Mett verður, at hesar 
fyritøkur bert taka lut í einari slíkari samanlegging um árið. Haraftrat kunnu samanleggingar 
verða framdar millum smærri fyritøkur, ið hava ein umsetning oman fyri helvtina av ovara 
markvirðinum, og smærri fyritøkur, ið hava ein umsetning niðan fyri helvtina av ovara 
markvirðinum, men oman fyri niðara markvirðið. Mett verður, at allar smærri fyritøkur, ið hava 
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ein umsetning oman fyri helvtina av ovara markvirðinum, kunnu finna hóskandi 
samanleggingarfelaga, t.e. so at samlaði umsetningurin verður oman fyri ovara markvirðið, og 
at hvør fyritøka bert tekur lut í einari slíkari samanlegging um árið. 
 
Um byrjað verður við núverandi markvirði, so sæst í talvuni, at tað eru 508 føroyskar fyritøkur, 
ið hava ein umsetning, sum er oman fyri 4 mió. krónur Hesar kunnu leggja saman hvør við 
aðrari, og hetta gevur sostatt 254 møguligar samanleggingar, um mett verður, at fyritøkur bert 
taka lut í einari samanlegging um árið. 
 
Somuleiðis sæst í talvuni, at tað eru 60 føroyskar fyritøkur, ið hava ein umsetning oman fyri 75 
mió. krónur. Hesar kunnu lutvíst leggja saman við hvørjari aðrari, sum gevur 30 
samanleggingar, umframt at tær kunnu leggja saman við fyritøkum, ið hava ein umsetning 
millum 15 mió. krónur og 75 mió. krónur, sum gevur 60 samanleggingar. Eins og omanfyri 
verður mett, at einstaka fyritøkan bert kann taka lut í eini samanlegging av hvørjum slagi um 
árið. 
 
Tað eru 46 fyritøkur, ið hava ein umsetning millum 37,5 mió. krónur og 75 mió. krónur. Hesar 
kunnu lutvíst leggja saman við hvørjari aðrari, ið gevur 23 samanleggingar, umframt at tær 
kunnu leggja saman við fyritøkum, ið hava ein umsetning millum 15 mió. krónur og 37,5 mió. 
krónur, sum gevur 46 samanleggingar sambært áðurnevndu fortreytum.  
 
Sostatt vera 159 møguligar samanleggingar (30+60+23+46) árliga við nýggju markvirðunum. 
Við støði í lutfallinum millum møguligar samanleggingar undir verandi markvirði og í 
staðfestum fráboðaðum samanleggingum um árið (miðal fyri árini 2008-2011) verður gjørd ein 
meting av væntaða talinum av fráboðanum við nýggju markvirðunum. 
 
Við verandi markvirði eru 254 møguligar samanleggingar árliga, og hava tað í miðal verið 
fráboðaðar 10 samanleggingar árliga síðan samanleggingareftirlitið varð sett í verk í 2008. 
Hetta er eitt lutfall upp á 0,0376 prosent (10/254) millum møguligar og staðfestar fráboðanir. 
Um sama lutfall verður galdandi frameftir, kann roknast við umleið 6 fráboðanum árliga (159 x 
0,0376 prosent), tá ið nýggju markvirðini verða sett í gildi. 
 
Hesar 6 fráboðanir verða væntandi ikki allar lagdar fyri Kappingarráðið, tí nakrar fara at verða 
fráboðaðar eftir einføldum leisti og góðkendar eftir einfalda málsviðgerð. Harumframt verður 
ein ávísur partur av teimum fráboðanum, sum eru fráboðaðar eftir vanligum leisti, góðkendar 
eftir einfalda málsviðgerð.  
 
Hetta fer eisini at minka um fyrisitingarligu byrðuna av at hava eitt samanleggingareftirlit.   
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Møguligar fráboðanarskyldugar samanleggingar,

tá verandi og nýggju umsetningsmørk eru galdandi 

Umsetningsinterval Tal av feløgum

Millum o og 1 mió. 2267 Tal av møguligum samanleggingum

Millum 1 og 2 mió. 360

Millum 2 og 3 mió. 158 Verandi mark 254

Millum 3 og 4 mió. 90

Millum 4 og 5 mió. 52 Nýggju mørk

Millum 5 og 6 mió. 57 15 mió til 75 mió

Millum 6 og 7 mió. 41 Bólkur 1 30

Millum 7 og 8 mió. 32 Bólkur 2 60

Millum 8 og 9 mió. 32 Bólkur 3 23

Millum 9 og 10 mió. 21 Bólkur 4 46

Millum 10 - 15 73 159

Millum 15 - 20 44

Millum 20 - 30 45

Millum 30 - 40 20 Tal av samanleggingum 

Millum 40 - 50 12 sum eru fráboðaðar í miðal

Millum 50 - 60 6

Millum 60 - 70 10 Frá 1/1-08 - 31/9-12 9,55

Millum 70 - 80 6

Millum 80 - 90 7

Millum 90 -   100 5

Millum 100 - 200 22 Lutfall millum møguligar 

Millum 200 - 300 10 samanleggingar og fráboðaðar 

Millum 300 - 400 4 samanleggingar

Millum 400 - 500 4 0,03758053

Meir enn 500 5

Møguligar fráboðanir

Tilsamans 3383 við 15 mió. & 75 mió. 5,97530422

 
 


