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Løgtingsmál nr. 57/2013: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

kringvarp 

Uppskot 

til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kringvarp 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um 

kringvarp, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010, verða 

hesar broytingar gjørdar: 

1) § 7, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Øll húski í landinum hava skyldu 

at rinda Kringvarpi Føroya 

kringvarpsgjald. Kringvarpsgjaldið 

er áljóðandi kr. 3.625,00 um árið. 

Av hesi upphædd eru kr. 1.625,00 

fyri útvarp og kr. 2.000,00 fyri 

sjónvarp.” 

 

2) § 8, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Virksemið hjá Kringvarpi Føroya 

verður fíggjað við kringvarpsgjaldi, 

kunngerðarinntøkum og øðrum 

virksemi, sum er knýtt at 

uppgávum stovnsins. Sjónvarpið 

kann eisini fíggjast við 

lýsingarinntøkum. Inntøkan frá 

sjónvarpslýsingum verður brúkt til 

demokratistuðul. Kringvarp Føroya 

hevur loyvi til at skipa fyri 

inntøkugevandi eydnuspølum. 

Loyvt er ikki Kringvarpi Føroya at 

hava lýsingarinntøkur á netmiðlum 

Kringvarpsins, tó undantikið 

kunngerðir.” 

 

3) § 8, stk. 5 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 5. Loyvt er ikki at lýsa fyri 

búskaparliga heftum sjónarmiðum 

ella fyri átrúnaðarligum og 

politiskum áskoðanum. Kunngerð 

og lýsing skal vera háttað soleiðis, 

at greiður skilnaður er millum 

programminnihald, kunngerð og 

lýsing. Landsstýrismaðurin kann 

áseta nærri reglur um kunngerðir 

og lýsingar. Reglurnar kunnu vera 

avmarkandi og útdýpandi í mun til 

§ 10.” 

 

4) § 21 verður orðað soleiðis: 

“Fyri innihald og snið í lýsingum 

eru ásetingarnar í § 10, stk. 3 og 4 

og § 19, stk. 3 og 4 galdandi.  

Stk. 2. Kringvarp Føroya tekur 

avgerð viðvíkjandi innihaldi og 

sniði í kunngerðum og lýsingum. 

Avgerð, tikin av Kringvarpi 

Føroya, er endalig innan 

fyrisitingina.  

Stk. 3. Loyvishavari, sbrt. § 16, stk. 

2, hevur skyldu til at viðgera kæru 

um innihald og snið í kunngerðum 

og lýsingum. Brot á hesa áseting 

kann hava við sær, at sendiloyvið 

verður tikið aftur.” 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2015. 



 

Almennar viðmerkingar 

Ætlanin við uppskotinum er at styrkja føroyska fjølmiðlalandslagið. Uppskotið styrkir 

fíggingargrundarlagið undir Kringvarpinum og skapar greiðan skilnað millum alment 

fíggjaða Kringvarpið og privatu miðlarnar við at banna handilslýsingum í Kringvarpinum. 

Við hægri fígging hevur Kringvarpið ikki tørv á lýsingarinntøkum, og hetta gevur samstundis 

privatu miðlunum øktar inntøkumøguleikar. 

 

Í framkomnum demokratium er tað vanliga ein politisk skylda at skapa góðar karmar fyri 

sterkum, fjølbroyttum og óheftum miðlum. Bæði privatir miðlar, sum virka í fríari kapping 

sínámillum, og almennir miðlar, sum afturfyri public-service krøvini, verða tryggjaðir eina 

nøktandi og støðuga inntøku, óheft av fíggjarlóg, og harvið politisku skipan landsins. 

 

Tað er alneyðugt, at Kringvarpið fær frið at savna seg um at framleiða og varpa út dygdar-

gott, fjølbroytt kringvarpstilfar, føroyingum og fólkaræðinum at frama. Stovnurin er 

fíggjarliga niðurpíndur, og politiskt mugu vit taka tøk, skal stovninum vera lív lagað. 

 

Broytingarnar hava við sær, at mvg-upphæddin av kringvarpsgjaldinum verður roknað við í 

inntøkurnar hjá Kringvarpinum. Hugsanin er, at borgarin rindar tað sama, landið frásigur sær 

mvg-upphæddina av gjaldinum, og harvið fellur upphæddin til Kringvarpið. Við hesi 

hækking í inntøkunum hjá Kringvarpinum fer at bera til at banna handilslýsingum og 

sponsoratum. Av tí, at vit einans hava ein sjónvarpsmiðil, kann sjónvarpið hjá Kringvarpinum 

framvegis senda føroyskt framleiddar filmaðar sjónvarpslýsingar. Tekst-/talu-/ljóðlýsingar 

skulu ikki longur sýnast í sjónvarpinum. 

Í verandi skipan er inntøkan av kringvarpsgjaldi 46 mió. kr. árliga, meðan sveiggjandi inn-

tøkur sum eydnuspøl og lýsingar fíggja restina. Virðið á mvg’num er uml 11,5 mió. kr. árliga, 

og nýggja skipanin kemur sostatt at geva áleið 57,5 mió. kr. árliga í kringvarpsgjaldi umframt 

inntøkur frá spølum. Við hægri játtan til Kringvarpið skal krav setast um, at sjónvarpstilfar 

skal vera føroyskt ella føroyskað, t.v.s. dubbað, tekstað ella viðgjørt. Fremstu raðfesting eigur 

tilfar til børn at fáa, soleiðis at útboðið av føroyskum barnatilfari verður nógv størri og meira 

fjølbroytt í sjónvarpi, útvarpi og á heimasíðuni. 

 

Demokratistuðul 

Fyri at tryggja redaktionella frælsið og trúvirðið hjá almenna public service stovninum, 

Kringvarpi Føroya, verða inntøkurnar frá sjónvarpslýsingum (sum seinastu árini hava verið 

uml. 1,3 mió. kr.) brúktar til demokratistuðul, sum skal stimbra eitt fjølbroytt og nýskapandi 

miðlalandskap. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um demokratistuðulin. 

 

Kringvarpið skal ikki kappast við privatu miðlarnar um lýsingarinntøkur 

Síðani seinast í 19. øld hava bløðini í Føroyum havt stóran týdning fyri samfelagsligu menni-

ngina, og dagbløðini eru týðandi partur av fólkaræðinum. Seinastu árini hava bløð um allan 

heimin havt sera tungt við at fáa raksturin at hanga saman. Hetta bæði tí at haldaratalið er 

lækkandi, lýsingarinntøkurnar eru minkandi, og tí at stór tøknilig menning er farin fram, so 

nógv tíðindir eru til taks ókeypis á netinum.  

 

Her hjá okkum er sjón fyri søgn, nú aldargamla Dimmalætting mátti leggja árarnar inn. 

Føroyska miðlalandslagið er ein týðandi miðil fátækari, og uttan iva fer hetta at merkjast aftur 

í samfelagnum og kann fáa beinleiðis avleiðingar fyri fólkaræði okkara.  



Við lækkandi haldaratali eru lýsingar høvuðs inntøkugrundarlagið hjá privatu miðlunum. Tí 

verður tað mett rætt at hava greiðan skilnað, soleiðis at Kringvarpið hevur eitt trygt inntøku-

grundarlag frá kringvarpsgjaldinum, og privatu miðlarnir eiga lýsingarmarknaðin. Kring-

varpið skal ikki hava fyri neyðini at kappast við privatu miðlarnar um lýsingarpengar. 

Føroyska samfelagnum tørvar eitt fjølbroytt miðlalandslag og ein sterkan public service 

stovn. Hetta uppskot er ein roynd at styrkja føroyskar fjølmiðlar og gera greiðan skilnað 

millum alment fíggjaða public service stovnin, Kringvarpið, og teir privatu fjølmiðlarnar. 

 

Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1:  

Kringvarpsgjaldið í dag er kr. 2.900,- umframt meirvirðisgjald, ella íalt kr. 3.625,00. Við hesi 

broyting verður kringvarpsgjaldið tað sama, men rindast skal ikki meirvirðisgjald av upp-

hæddini. Sostatt fer øll upphæddin á kr. 3.625,00 til Kringvarp Føroya. 

Til § 1, nr. 2: 

Ásetingin verður broytt soleiðis, at frameftir verður sponsorering ikki loyvd. Harafturat er tað 

loyvt sjónvarpinum, men ikki útvarpinum, at fíggja sítt virksemi við lýsingum. Lýsingarinn-

tøkurnar verða brúktar til demokratistuðul. Í grein 8, stk. 4 hevur landsstýrismaðurin heimild 

til at áseta nærri reglur um millum annað demokratistuðul. 

Til § 1, nr. 3: 

Ásetingin verður broytt soleiðis, at frameftir verður sponsorering ikki loyvd.  

Til § 1, nr. 4: 

Ásetingin verður broytt soleiðis, at frameftir verða sponsoravtalur ikki loyvdar. 

Til § 2: 

Gildiskomuregla. 

 

 

Á Løgtingi, 28. november 2013 

 

Gunvør Balle  Rigmor Dam 

 

 

 


