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Løgtingsmál nr. 3/2013 : Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 
einkarætt til at byggja, reka og fíggja undirsjóvartunnil undir Skálafjørð og 
Tangafjørð 
 

Uppskot 
 

til 
 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um einkarætt til at byggja, reka og fíggja 
undirsjóvartunnil undir Skálafjørð og Tangafjørð 

 
§ 1 

 
Í løgtingslóg nr. 53 frá 26. mai 2010 um 
einkarætt til at byggja, reka og fíggja 
undirsjóvartunnil undir Skálafjørð og 
Tangafjørð, sum broytt við løgtingslóg 
nr. 35 frá 6. mai 2011, verða gjørdar 
hesar broytingar: 
 
1. § 2 verður orðað soleiðis: 

 
“§ 2. Landsstýrismanninum verður 
heimilað innan fyri karmarnar í hesi 
lóg at lata einum í Føroyum 
skrásettum felag ein 
tíðaravmarkaðan einkarætt til fyri 
egna rokning og váða at byggja, 
reka, fíggja og eiga ein 
undirsjóvartunnil við tilhoyrandi 
íbindingarvegum undir Skálafjørð 
og Tangafjørð. Tunnilin skal knýta 
Suðurstreymoy saman við 
Suðureysturoy. 
Stk. 2. Einkarætturin verður latin 
felagnum í seinasta lagi í 2013. 
Stk. 3. Einkarætturin verður latin 
aftan á samráðingar, ið hava verið 
við tann, sum fær einkarættin. 

 
 
 

Stk. 4. Einkarætturin verður latin 
sambært treytum, sum verða  
ásettar í sáttmála millum 
landsstýrismannin og tann, sum fær 
einkarættin. 
Stk. 5. Einkarætturin verður 
treytaður av, at landsstýrismaðurin 
fær endurrindað kostnaðin í 
sambandi við fyrireiking og gerð av 
sáttmálanum um einkarætt, innan 
fyri eina upphædd upp á 15 mió. kr. 
Upphæddin fellur til gjaldingar, tá 
ið tunnilin verður tikin í nýtslu 
sambært sáttmálanum um 
einkarætt.”   
 

2. Aftan á § 2 verður sett: 
  
“§ 2 a. Góðkenning av 
tunnilsverkætlanini, herundir 
forprosjektinum, verður gjørd við 
støði í teimum reglum og normum, 
sum vóru galdandi tann 25. juni 
2013, sum eru viðkomandi fyri 
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tunnilsgerð, og sum verða ásett í 
avtaluni um einkarætt.  
Stk. 2. Um so er, at reglur og 
normar, sum vóru galdandi 25. juni 
2013, og sum eru viðkomandi fyri 
tunnilsgerð, verða broytt sambært 
lóg ella øðrum almennum 
rættarligum grundarlagi, so skal 
tann, sum hevur fingið einkarættin, 
haldast skaðaleysur fyri hesum 
broytingum sambært treytum, sum 
verða ásettar í avtaluni um 
einkarætt. Landsstýrismaðurin kann 
krevja, at reglur og normar, sum eru 
sett í gildi aftan á 25. juni 2013, 
sum viðvíkja trygd, skulu fylgjast 
ímóti at rinda honum, sum hevur 
fingið einkarættin, endurgjald fyri 
tað.”   
 

3. § 4, stk. 2 verður orðað soleiðis: 
“Stk. 2. Landsstýrismaðurin hevur 
tó skyldu til at halda hann, sum fær 
einkarættin, skaðaleysan við reiðum 
peningi fyri tapum, ið beinleiðis 
standast av ítøkiligum framdum 
verkætlanum, ið eru í kapping við 
tunnilin. Nærri reglur um uppgerð 
av tapinum og rindan av 
endurgjaldi verða ásettar í avtaluni 
um einkarætt.”  
 

4. Í § 4, stk. 3 verður sum nr. 5 sett: 
“5) Broytingar og útbyggingar av 

kollektivari ferðslu á landi.” 
 

5. § 6, stk. 1 verður orðað soleiðis: 
”Rætturin til at byggja og reka 
tunnilin fellur burtur, um tann, sum 
hevur fingið einkarættin, ikki í 
seinasta lagi tann 31. desember 
2018 hevur latið inn forprosjekt, 
ella hann í einum tíðarskeiði upp á 
12 mánaðir ikki hevur arbeitt fyri at 
fremja verkætlanina, ella um 
byggingin ikki er byrjað í seinasta 
lagi 2 ár aftaná, at 

landsstýrismaðurin hevur góðkent 
forprosjektið.”    
  

6. § 6, stk. 2, 1. pkt verður orðað 
soleiðis: 
”Hetta er ikki galdandi, um nevndu 
umstøður eru orsakað av force 
majeure.”  
 

7. § 10 verður orðað soleiðis: 
  
“§ 10. Frá og við árinum, tá 
tunnilin verður latin upp fyri 
ferðslu, hevur tann, sum fær 
einkarættin, við grundarlagi í 
útveganarkostnaðinum, rætt til 
skattligar avskrivingar samsvarandi 
reglunum um vinnuligar bygningar 
sambært teimum prosentstigum, 
sum vóru galdandi tann 25. juni 
2013. 
Stk. 2. Rættin til skattligar 
avskrivingar hevur tann, sum hevur 
fingið einkarættin. Samskatting við 
atliti til at nýta yvirskot og 
undirskot í mun til onnur feløg 
kann verða loyvd sambært 
løgtingslóg nr. 87 frá 1. september 
1983, um so er, at virksemið í 
høvuðsheitinum viðvíkur 
prosjektering, bygging, rakstri og 
umsiting av tunlinum og fígging í 
hesum sambandi. 
Stk. 3. Um reglurnar um skattligar 
avskrivingar sambært stk. 1 verða 
broyttar sambært lóg, skal tann, 
sum hevur fingið einkarættin, 
haldast skaðaleysur fyri hesum eftir 
treytum, sum verða ásettar í 
sáttmálanum um einkarætt.” 

 
8. Aftan á § 11 verður sett: 

“§ 11 a. Endurgjald, sum 
landsstýrismaðurin skal rinda 
honum, sum hevur fingið 
einkarættin, sambært serligu 
ásetingunum í avtaluni um 
einkarætt, er ikki skattskyldugt, 
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uttan at endurgjaldið er fyri 
skattskylduga inntøku.” 

 
9. Aftan á § 15 verður sett: 

  
“Kapittul 9 a   
Tagnarskylda 

 
§ 15 a. Fram til 6 mánaðir aftaná, at 
tunnilin er tikin í nýtslu, er avtalan 
um einkarætt ikki fevnd av 
løgtingslóg um innlit í 
fyrisitingina.” 

 
10. Aftan á § 15 a verður sett: 

  
“Kapittul 9 b  

Myndugleikagóðkenningar 
 
§ 15 b. Landsstýrismaðurin kann í 
kunngerð áseta, at hann hevur tær 
heimildir, sum kommunurnar hava 
til at veita myndugleikagóðkenning 
viðvíkjandi tunnilsverkætlanini, um 

so er, at kommunurnar seta fram 
ynski um tað, ella um so er, at tað 
er neyðugt grundað á fíggjarlig atlit 
hjá loyvishava heruppií, at 
verkætlanin kann fremjast. 
Stk. 2. Avgerðir hjá 
landsstýrismanninum sambært stk. 
1 verða tiknar eftir, at kommunalu 
myndugleikarnir eru hoyrdir í 
málinum. Hoyringsfreistin hjá 
kommununum í slíkum málum 
sambært hesi lóg er 4 vikur. 
Stk. 3. Avgerðir, sum 
landsstýrismaðurin tekur sambært 
stk. 1, verða tiknar sambært somu 
reglum og hava sama rættargildi, 
sum vórðu avgerðirnar tiknar av 
kommununum.” 

 
§ 2 

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

 

 

 

Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

1. Orsøkin til lógaruppskotið 

Við heimild í § 2, stk. 3 í løgtingslóg nr. 53 frá 26. mai 2010 um einkarætt til at byggja, 
reka og fíggja undirsjóvartunnil undir Skálafjørð og Tangafjørð bjóðaði landsstýrið í 
byrjanini av 2013 nøkrum strategist útvaldum íleggjarum til samrøðu við landsstýrið 
fyri at staðfesta, um áhugi var fyri at fíggja, byggja, reka og eiga ein undirsjóvartunnil 
undir Skálafjørð og Tangafjørð. 

Við støði í samrøðunum við hesar íleggjarar metti landsstýrið, at tað ikki vildi tæna 
nøkrum endamáli at økja um talið av teimum innbodnu og í hesum sambandi at gera 
eina almenna lýsing eftir áhugaðum íleggjarum.  

Landsstýrið metir við støði í hesum samrøðum, at tað fer at bera til at gera eina avtalu 
um einkarætt, um so er, at føroyska samfelagið er sinnað at lata loyvishava fáa 
møguleika í loyvistíðarskeiðinum at leggja til rættis og reka tunnilsverkætlanina fyri 
egna rokning og váða, tó so at loyvishavi fíggjarliga verður tryggjaður móti inntrivum, 
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eisini inntrivum sambært lóg, sum broyta tær fíggjarligu fyritreytirnar fyri rakstrinum av 
tunlinum í tíðarskeiðinum, sum einkarætturin fevnir um. 

Fatan landsstýrisins er, at slíkur sáttmáli um einkarætt kann verða gjørdur sambært 
teimum heimildum, sum eru galdandi sambært galdandi lóg, heruppií kor, sum tryggja, 
(1) at føroyska samfelagið uttan gjald til loyvishava yvirtekur tunnilin, tá tíðarskeiðið 
fyri einkarættinum er lokið; (2) at føroyska samfelagið móti gjaldi til loyvishava hevur 
møguleika at yvirtaka tunnilin, áðrenn tíðarskeiðið fyri einkarættinum er lokið; (3) at 
samanhangur er millum fíggjarligu fyritreytir hjá loyvishava, og hvussu langt 
tíðarskeiðið fyri einkarættinum skal vera; (4) og at tíðarskeiðið fyri einkarættinum ikki 
kann vera longri enn eitt vist, sama hvussu verkætlanin gongur. 

Politiskt hevur spurningurin verið havdur á lofti, um tað almenna átti at framt tunnils-
verkætlanina ella, sum lógin sigur, at privatir skulu gera tunnilin við privatum íleggjara. 
Landsstýrið metir framhaldandi, at mest hóskandi loysnin er, at privatir fremja 
tunnilsverkætlanina, eisini sjálvt um tunnilsverkætlanin við tíðini kann vísa seg at verða 
ein góð íløga fyri loyvishava. Landsstýrið treytar sær tó, at tað í eini loyvisavtalu verður 
sett eitt mark fyri, hvussu stórt avkast loyvishavi í mesta lagi kann fáa av 
tunnilsverkætlanini, soleiðis at tunnilin verður latin landsstýrinum aftur longu, tá hetta 
markið verður rokkið. 

Í hesum sambandi skal verða nevnt, at Deloitte, sum er fíggjarligi ráðgevi hjá 
landsstýrinum í hesum máli, hevur mett, at avkastkravið hjá einum loyvishava hongur 
neyvt saman við teim váðum, sum loyvishavi tekur á seg, heruppií váðan í eini 
verklagsfíggjarætlan íroknað óvæntaðar jarðar- og havbotnsumstøður og eisini váðan 
fyri fallandi ferðslutølum í loyvistíðarskeiðinum.  

Við hesum grundgevingum ynskir landsstýrið við hesum lógaruppskoti at fáa greiða 
politiska undirtøku fyri einari privatbúskaparligari loysn, sum hevur við sær, at lands-
stýrismaðurin innan fyri lógarinnar karmar, sum ásett í hesum lógaruppskoti, fær 
heimild til at gera eina avtalu um einkarætt. 

2. Endamálið við uppskotinum 
 
Samsvarandi galdandi lóg fær landsstýrismaðurin heimild til innan fyri teir karmar,  
sum eru ásettir í hesi lóg, at gera ein sáttmála um tíðaravmarkaðan einkarætt við eitt 
privat føroyskt felag til fyri egna rokning og váða at byggja, reka, fíggja og eiga ein 
undirsjóvartunnil undir Skálafjørð og Tangafjørð, sum knýtir Suðurstreymoy við 
Suðureysturoy (Tunnilin).  
  
Landsstýrismaðurin hevur í hyggju at gera avtalu um einkarætt við støði í samráðingum, 
sum hava verið, uttan at bjóða einkarættin út í kapping av nýggjum. Við støði í royndum 
frá tunlum, sum áður eru bygdir í Føroyum, metir Landsverk, at henda 
tunnilsverkætlanin kostar á leið 1,1 mia. kr. Avtalur um tey arbeiði, ið gerast skulu, 
skulu gerast eftir marknaðartreytum, og loyvishavi skal virka fyri í týðandi mun at 
brúka føroyskar undirarbeiðstakarar, undirveitarar og undirráðgevar. 
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3. Galdandi lóg og atfinningar 
 
Galdandi lóg er frá 2010 og broytt smávegis í 2011, tá freistin at lata P/F Skálafjarðar-
tunlinum einkarætt bleiv longd til 1. august 2011. Tá landsstýrismaðurin eftir 1. august 
bjóðaði einkarættin út í kapping, sum heimilað í lógini, gjørdist greitt, at nakrar 
ásetingar í lógini vóru óskynsamar, og at reglur vantaðu á ávísum økjum, sum t.d. eftir 
hvørjum normum og reglum byggjast skal, tagnarskyldu og myndugleikagóðkenning.  
 
Ásetingarnar um endurgjald eru ikki nóg neyvar. Eisini eru ásetingar um tíðarfreistir 
óhentar. 
 
4. Nýskipan við uppskotinum 
 
Nýskipanin við uppskotinum til broytingar í lógini er í høvuðsheitum at skapa støðufesti 
um tær fyritreytir, sum hann, ið fær einkarættin, hevur bygt sína verkætlan á, bæði 
fíggjarliga, handilsliga og í vinnuviðurskiftum hjá øðrum enn honum, sum fær 
einkarættin.  
 
Harumframt verða nøkur viðurskifti nágreinað, heruppií at tá landið útbyggir 
felagsferðslu á landi, er tað ikki at rokna fyri at vera í kapping við tunnilin. 
 
5. Hvør hevur ummælt uppskotið og innkomnar hoyringsviðmerkingar 
 
Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá Fíggjarmálaráðnum og verður eisini sent 
Kommunusamskipan Føroya og Føroya kommunufelag til hoyringar. 
 
 
Kap. 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

1. Fíggjarligu avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri landið, tí felagið sum fær einkarættin, 
skal sambært einkarættinum binda seg til at endurrinda allar útreiðslur, upp til 15 mió. 
kr, sum Innlendismálaráðið hevur í sambandi við ta løgfrøðiligu, fíggjarligu og teknisku 
ráðgeving, sum er neyðug fyri at kunna enda samráðingarnar við tann, sum fær 
einkarættin.  

Uppskotið verður ikki mett til at hava fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur. 

2. Mettar umsitingarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið verður ikki mett at hava fyrisitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

3. Fíggjarligu avleiðingarnar fyri vinnuna 

Uppskotið verður mett at hava jaligar avleiðingar fyri vinnulívið. Væntandi kunnu 
írestandi jarðfrøðiligar og aðrar kanningar, sum skulu gerast, áðrenn endalig avgerð 
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verður tikin um at byggja tunnilin, gerast í summar og í heyst. Uppskotið verður ikki 
mett at hava fyrisitingarligar avleiðingar fyri vinnulívið. 

4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið verður ikki mett at hava avleiðingar fyri umhvørvið. Náttúrugripasavnið er 
biðið um at gera eina náttúruárinsmeting av byggingini, serliga við Toftavatn. 

5. Serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk øki 
í landinum 

Uppskotið verður ikki mett at hava serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvis-
ligar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

6. Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið verður ikki mett at hava sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella 
felagsskapir. 

7. Um millumtjóða sáttmálar hava við sær fíggjarligar, umsitingarligar ella 
umhvørvisligar avleiðingar fyri landsmyndugleikar, kommunumyndugleikar, ávís øki í 
landinum, ávísar samfelagsbólkar ella vinnuna 

Uppskotið verður ikki mett at hava fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar  
avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 

8. Um uppskotið áleggur fólki skyldur t.d. upplýsingarskyldu, skrásetingarskyldu ella 
t.d. krøv um loyvi 

Uppskotið verður ikki mett at áleggja fólki skyldur ella hava fyrisitingarligar 
avleiðingar við sær fyri vanliga borgaran. 

9.Um heimildir verða lagdar til annan landsstýrismann, ella til kommunur útyvir 
kommunustýrislógina 

Uppskotið leggur ikki heimildir til annan landsstýrismann ella kommunur. Sí tó serligu 
viðmerkingarnar til punkt 10. 
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Fyri landið 

/landsmyndugleikar 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar

/felagsskapir 
Fyri vinnuna 

Fíggjarligar 
/búskaparligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 
mun til altjóða 
reglur og avtalur 

Nei Nei Nei  Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar    Nei  

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

Til § 1 
 
1. Ásetingin í § 2, stk. 1 ger av, at landsstýrismaðurin hevur heimild at lata einum 

felag, skrásett í Føroyum (loyvishava), ein tíðaravmarkaðan einkarætt til fyri egna 
rokning og váða at byggja, reka, fíggja og eiga Tunnilin. Í ásetingini verður nú 
tilskilað, at íbindingarvegir eisini eru fevndir av einkarættinum. Ásetingin nágreinar 
tí heimildina í § 2, stk. 3 í galdandi lóg. Víst verður til almennu viðmerkingarnar. 

 
Ásetingin í stk. 2 ger av, at einkarætturin skal verða latin innan eina ávísa freist. Er 
einkarætturin ikki latin, áðrenn freistin er farin, fellur heimildin burtur.  

 
Í stk. 3 verður nágreinað, at einkarætturin verður latin við støði í ítøkiligum 
samráðingum. Einkarætturin verður sostatt ikki av nýggjum boðin út í kapping.  
 
Stk. 4 ásetir, at sáttmáli skal gerast við loyvishava um einkarætt. Sáttmálin gevur 
ikki landsstýrinum møguleika at siga avtaluna upp, ella á annan hátt at gerast leyst 
av henni, samanber tó § 6, stk. 1.  
 
Ásetingin í stk. 5 hevur við sær, at upphæddin ikki fellur til gjaldingar, fyrr enn 
tunnilin verður tikin í nýtslu. Í aðra máta er skylda loyvishava til at endurrinda 
landsstýrinum viðskiftisútreiðslur tess í sambandi við at gera loyvisavtaluna óbroytt 
samanborið við galdandi lóg.  
 



INNLENDISMÁLARÁÐIÐ 

8 / 9 

2. Sambært greiningini í § 2a, stk. 1, sum er nýggj, skal Tunnilsprosjektið góðkennast 
við støði í teimum reglum og normum av týdningi fyri tunnilsbygging, ið vóru 
galdandi 25. juni 2013.  
 
Eftir greiningini í stk. 2 setir loyvisavtalan ein myndil fyri, hvussu landsstýrið skal 
rinda loyvishava endurgjald sum avleiðing av, at landsstýrið krevur, at broyttar 
reglur og normar, sett í gildi eftir 25. juni 2013, og sum hava týdning fyri trygdina, 
skulu brúkast.  
 
Landsverk metir, at tað ikki verður til at handhevja broyttar normar og reglur meira 
enn, at fíggjarligi týdningurin bert verður lítil.  
 

3. Aðalreglan í greiningini í § 4, stk. 2 um, at loyvishavi skal haldast skaðaleysur fyri 
tap, sum beinleiðis kann setast í samband við ítøkiligar, framdar verkætlanir, sum 
kappast við tunnilin, er tann sama sum í § 4, stk. 2  í galdandi lóg. Í loyvisavtaluni 
verður gjørt nærri av, hvussu tapið skal gerast upp. 
 

4. Uppískoytið í nr. 5 í stk. 3 sigur greiniliga, at tað stendur landsstýrinum frítt at gera 
broytingar og útbyggingar av felagsferðslu á landi. Soleiðis avmarkar greiningin í 
stk. 2 ikki møguleikarnar at útbyggja kollektivu ferðsluna. 

 
5. Greiningin í § 6, stk 1 hevur við sær, at freistin fyri, nær einkarætturin fellur burtur, 

verður longd. Longd freist verður mett gagnlig til tess at geva loyvishava nóg mikið 
av tíð til at gera sínar forkanningar og forprosjekt. 
 

6. Broytingin í § 6 stk.2 er ein avleiðing av broytingini í stk. 1. 
 

7. Greiningin í §10, stk. 1 hevur við sær, at tað prosentstig, íløgan kann avskrivast 
skattliga við, verður læst fast í loyvistíðini. Tað verður mett hóskiligt at tryggja 
loyvishava støðufesti í fíggjarligu fyritreytunum fyri tunnilsverkæltanini. 
Prosentstigið, avskrivað verður eftir, kann broytast við lóg ella øðrum almennum 
rættarskjali, men so skal loyvishavi haldast skaðaleysur fyri teir meirkostnaðir, ið 
hann fær av hesum, samanber stk. 3. Víst verður til løgtinglóg nr. 52 frá 29. 
desember 1971 um skattligar avskrivingar v.m.  
 
Stk. 2 hevur við sær, at loyvishavi hevur rætt til samskatting, sum ásett í 
greiningini. 
 

8. Greiningin í § 11a, ið er nýggj, hevur við sær, at endurgjald, sum landsstýrið skal 
gjalda loyvishava sambært ásetingunum í loyvisavtaluni, er skattafrítt uttan so, at 
endurgjaldið er fyri skattskyldugar inntøkur. Við hesi ásetingini slepst undan, at 
landsstýrið sambært loyvisavtaluni eisini skal veita loyvishava endurgjald fyri 
slíkar møguligar skattagjaldingar. 
 

9. Tað verður mett gagnligt, at ein avtala um einkarætt ikki er almenn, við tað at hon 
kann innihalda handilsliga viðkvæmar upplýsingar. 
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Seks mánaðir eftir, at tunnilin er tikin í nýtslu, kemur avtalan um einkarættin undir 
tær vanligu reglurnar um alment innlit. 
 

10. Ásetingin, sum er nýggj, heimilar landsstýrismanninum at áseta, at hann hevur tær 
heimildir, sum kommunurnar hava til at veita myndugleikagóðkenning viðvíkjandi 
tunnilsverkætlanini. Tó verður tað framhaldandi soleiðis, at viðkomandi 
kommunalu myndugleikar verða hoyrdir í málinum, áðrenn landsstýrið tekur 
avgerð. Sambært stk. 3 verða avgerðirnar tiknar sambært somu reglum og hava 
sama rættargildi, sum vórðu avgerðirnar tiknar av kommununum.  
 
Endamálið við ásetingini er í fyrstu atløgu at gera tað møguligt hjá kommununum 
at fáa landið, um kommunurnar ynskja tað, at taka yvir byggimálsviðgerðina í 
hesum máli, sum er størsta mál um útbygging av undirstøðukervinum í Føroyum 
nakrantíð.  
 
Landið kann gerast endurgjaldskyldugt, um loyvishavi ikki fær neyðug loyvi til 
ásettar tíðir, hóast loyvishavi annars lýkur lógarinnar krøv og allar treytir fyri at fáa 
myndugleikagóðkenning. 

 
Til § 2 
 
Áseting um gildiskomu. 
 

Innlendismálaráðið, 25. juli 2013 

 

Kári P. Højgaard 
landsstýrismaður 

/ Rúni Joensen 
 
 
 
Hjáløgd skjøl 
 
Skjal 1: Hoyringssvar frá Fíggjarmálaráðnum, dagfest 3. juli 2013 
Skjal 2: Yvirlit yvir fyritøkur og íløgufeløg 
Skjal 3: Hoyringssvar frá Nes, Runavíkar og Sjóvar kommunum 
Skjal 4: Hoyringssvar frá Kommunusamskipan Føroya 


