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Løgtingsmál nr. 67/2013: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld 
við skráseting av motorakførum 

 
Uppskot 

til 
løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum 

 
§ 1 

Í løgtingslóg nr. 33 frá 19. mai 2008 um 
avgjøld við skráseting av motorakførum, 
sum broytt við løgtingslóg nr. 12 frá 26. 
februar 2010, verða gjørdar hesar 
broytingar: 
 

1) § 10, stk. 6 verður orðað soleiðis: 
”Stk. 6. Umhvørvisavgjaldið verður 
roknað við hesum satsum:  
 
Euronormur    Umhvørvisgjald 
   (kr./kW) 
Euro VI      20,00 
Euro V    30.00  
Euro IV    70,00 
Euro III  450,00 
Euro II   700,00 
Euro I   900,00” 
 

2) Í § 17, stk. 3 verður “11 ár” broytt 
til: “10 ár” 
 
 
 
 
 

§ 2 
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 
2014. 



 
 

 

Kap. 1.  Almennar viðmerkingar 
Uppskotssetararnir mæla við hesum til at gera broytingar í løgtingslógini um avgjøld við 
skráseting av motorakførum. Tað snýr seg um eina dagføring av umhvørvisgjaldinum, við tað 
at ein nýggjur Euronormur fyri útláti, Euro VI, kemur í gildi í EU 1. januar 2014. 
 
Euronormurin er ein bólking av motorakførum í umhvørvisbólkar. Tey motorakfør, ið hava 
hægst euronorm, eru mest umhvørvisvinarlig. Viðvíkjandi áseting av euronormunum verður 
annars víst til vegleiðingina ”detailforskrifter for køretøjer”, sum er sett í gildi í Føroyum við 
kunngerð nr. 105 frá 21. juni 1995 § 42. 
 
Eisini eru broytingar gjørdar í euronormunum III, IV og V. 
 
 
Talva, ið vísir broytingarnar: 
 

Galdandi lóg  Uppskot    
VI     20 
V  20   30 
IV  50   70 
III  300   450 
II  600   700 
I  900   900 
 
Um hetta uppskotið hevði verið galdandi í 2012, og talið av bilum í hvørjum bólki annars var 
tað sama, hevði landskassin fingið eina meirinntøku upp á 211.000 kr.  
 
 
Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
 
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar  
Um innflutningurin í 2014 líkist innflutninginum í 2012, fær landskassin eina meirinntøku upp 
á góðar 200.000 kr. 
  
Umsitingarligar avleiðingar 
Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar.  
 
Umhvørvisligar avleiðingar 
Uppskotið hevur jaligar umhvørvisligar avleiðingar við sær, orsakað av, at Euronormur 6 
verður settur í gildi.  
 
Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 
Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 
 
Sosialar avleiðingar 
Uppskotið hevur ongar sosialar avleiðingar. 
 

 
 

Fyri 
landið/lands-
myndugleikar 
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Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun til 
altjóða avtalur og 
reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar 

  
 
 

Nei 
 

 
 

 
 
Serligar viðmerkingar 
 
Til § 1, nr. 1 
Ásettur verður ein nýggjur euronormur, euronormur VI. Umhvørvisgjaldið fyri nýggja 
euronormin verður tað sama sum við galdandi euronormi V, nevniliga 20,00 kr./KW. 
 
Euronormur V    hækkar úr    20 upp í  30 kr. 
Euronormur IV   hækkar úr    50 upp í  70 kr. 
Euronormur III   hækkar úr  300 upp í 450 kr. 
Euronormur II    hækkar úr   600 upp í 700 kr. 
 
 
Til § 1, nr. 2  
Skotið verður upp at broyta “11 ár” til “10 ár ”, fyri at samsvar skal vera við § 17, stk. 1, har 
ásett er, at “afturgoldna virðisavgjaldið verður lækkað við 10% árliga við aldrinum á 
motorakfarinum.” 
 
Til § 2  
Áseting um gildiskomu. 

 
Á Løgtingi, 18. desember 2013 
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