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Almannamálaráðið 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 06/03-17 

Mál nr.: 16/01333 

Málsviðgjørt: HEIP/RRJ 

 

 

Løgtingsmál nr. 88/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í lovbekendtgørelse om 

offentlig forsorg (Forsorgarlógin) (Stuðul til meirútreiðslur til umhvørvisgjald o.a.) 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í lovbekendtgørelse om offentlig forsorg (Forsorgarlógin) 

(Stuðul til meirútreiðslur til umhvørvisgjald o.a.) 

 

 

 

§ 1 
 

Í lovbekendtgørelse nr. 100 frá 2. mars 

1988 om offentlig forsorg, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 105 frá 3. 

november 2016, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

1. § 18 c, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Persónar, eldri enn 18 ár, sum hava 

rætt til hoyritólsviðgerð, sbrt. §§ 18 b 

og 18 c, stk. 3, rinda 2.000 kr. fyri 

hvørt hoyritól frá tí almenna.” 

 

2. Í § 18 c, stk. 2 verður “krónur” broytt 

til: “kr.” 

 

3. Í § 18 c, stk. 3 verður tvær staðni 

“eftir” broytt til: “sbrt.” 

 

 

 

4. § 18 d, stk. 3 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 3. Stuðul verður veittur til 

meirútreiðslur til vektgjald á bilum, 

skrásettir áðrenn 1. januar 2017, við 

eginvekt omanfyri 1300 kg. Hetta er 

eisini galdandi, verður bilur sbrt. 1. 

pkt. endurskrásettur eftir 1. januar 

2017.” 

 

5. Í § 18 d verður aftan á stk. 3 sum nýtt 

stk. sett: 

“Stk. 4. Stuðul verður veittur til 

meirútreiðslur til umhvørvisgjald á 

bilum við CO2 útláti omanfyri 120 

gramm pr. kilometur. Stuðul verður 

bert veittur til bil við eginvekt 

omanfyri 1300 kg.” 

Stk. 4 verður eftir hetta stk. 5. 

 

6. Í § 18 d, stk. 4, sum verður stk. 5, 

verður nr. 7 orðað soleiðis: 
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“7) treytir fyri at játta stuðul til 

vektgjald ella umhvørvisgjald eftir stk. 

3 og 4,” 

 

7. Í § 18 d, stk. 4, sum verður stk. 5, 

verður nr. 8 orðað soleiðis: 

“8) árliga prístalsjavning av 

upphæddini í § 18 d, stk. 1, og” 

 

8. Í § 18 d, stk. 4, sum verður stk. 5, 

verður sum nr. 9 sett: 

“9) árliga javning av markinum av 

útláti í § 18 d, stk. 4.” 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og hevur 

virknað frá 1. januar 2017. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Vektgjald á motorakførum varð frá 1. januar 2017 broytt til eitt umhvørvisgjald (sí fylgiskjal 

2). Sum avleiðing av hesari broyting, er neyðugt at dagføra § 18 d í forsorgarlógini, ið hevur 

ásetingar um stuðul til vektgjald til avlamisbilar. Dagføringin merkir, at persónar, ið hava tørv 

á stórum avlamisbilum, fáa stuðul til meirútreiðslur í.s.v. umhvørvisgjald.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Hugsanin við galdandi lóggávu er at javnseta persónar, ið hava stóran avlamisbil, við persónar, 

ið hava vanligan avlamisbil. Vektgjald skal rindast av avlamisbilum eins og av øðrum bilum, 

men tey, sum hava tørv á stórum avlamisbilum, fáa stuðul til vektgjaldið á hesum bilum. 

Stuðulin verður veittur til vektgjald á bilum við eginvekt omanfyri 1300 kg, soleiðis at 

persónur, ið hevur serligan tørv á stórum avlamisbili ikki skal gjalda hægri vektgjald av hesi 

orsøk.   

 

Eftir galdandi lóggávu verður vanligur avlamisbilur, t.e. vanligur persónbilur, bólkaður eftir 

vekt, frá 1101-1300 kg. í gjaldskránni, og vektgjaldið fyri henda bólk er ávikavist 2.970 kr. fyri 

bensin og 4.315 kr. fyri diesel um árið. Stuðul verður sostatt bert veittur til vektgjald omanfyri 

hesar upphæddir. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er, at persónar, sum hava tørv á einum stórum avlamisbili, 

framvegis verða javnsettir við persónar, ið hava vanligan avlamisbil. Tískil er neyðugt at 

dagføra forsorgarlógina soleiðis, at stuðul eisini verður veittur til umhvørvisgjald á 

avlamisbilum, skrásettir eftir 1. januar 2017.    

Stuðul skal bert veitast um bilurin hevur eina eginvekt, ið er omanfyri 1300 kg og eitt CO2 

útlát, ið er omanfyri 120 gramm pr. kilometur 

 

Vanligur persónbilur verður bólkaður eftir CO2-útláti á 111-120 g/km í gjaldskránni, og 

umhvørvisgjaldið fyri henda bólk er ávikavist 3000 kr. fyri bensin og 5000 kr. fyri diesel um 

árið (sí fylgiskjøl 2 og 4). Brúkari av avlamisbili í hesum bólki rindar 30 kr. meira fyri bensin 

og 685 kr. meira fyri diesel í mun til, um bilurin er vanligur persónbilur eftir galdandi skipan 

(1101-1300 kg.). 

 

Harafturat verða gomul akfør, t.e. akfør við euronormi lægri enn 6, eftir nýggju skipanini (sí 

fylgiskjal 2) fevnd av einum eykagjaldi á 2000 kr. um árið, um tey verða skrásett fyri fyrstu 

ferð í Føroyum eftir 1. januar 2017.  

Stuðul verður sambært hesum lógaruppskotinum ikki veittur til hetta eykagjaldið. Hetta er 

grundað á sjónarmiðið handan broytingina frá vektgjaldi til umhvørvisgjald, ið er, at bilferðslan 

dálkar minst møguligt.    

 

Havandi í huga at broytingar í samfelagnum og tøkniliga menningin kann føra við sær at markið 

á 120 gramm CO2 pr. km gerst ótíðarhóskandi, fær landsstýrismaðurin við hesum 

lógaruppskotinum í § 18 d heimild til at áseta nærri reglur í sambandi við árliga javning av 

markinum av útláti. 

 

Harafturat fevnir lógaruppskotið um lógartøkniligar broytingar í § 18 c, sum ikki hava 

innihaldsligan týdning. Hesar broytingar hava til endamáls at gera ásetingina meira neyva og 

greiða. 
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1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Til tess at brúkarar av stórum avlamisbilum fáa stuðul til meirútreiðslur ísv. umhvørvisgjald er 

neyðugt, at forsorgarlógin eisini heimilar stuðli til meirútreiðslu fyri umhvørvisgjald. Við 

hesum lógaruppskotinum verður stuðul veittur til umhvørvisgjald omanfyri  tað, sum 

avlamisbilur í útlátsbólki 111-120 gramm CO2 pr. kilometur skal gjalda, treyta av, at bilurin 

hevur eina eginvekt, ið er omanfyri 1300 kg. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Við freist til tann 27. januar, varð lógaruppskotið tann 10. januar sent til ummælis hjá: 

 Almannaverkinum 

 MBF 

 Sosialráðgevarafelagnum 

 Fíggjarmálaráðnum 

 Akstovuni 

 

Harumframt hevur uppskotið verið til hoyringar alment á síðuni: www.foroyalandsstyri.fo. 

 

Sosialráðgevarafelagið hevur ikki gjørt viðmerkingar til lógaruppskotið, og Almannaverkið, 

Fíggjarmálaráðið, Akstovan og MBF hava ongar viðmerkingar til lógaruppskotið. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær eykaútreiðslur fyri land ella kommunur, í mun til galdandi 

skipan um stuðul til vektgjald. Útreiðslurnar til stuðul fella til landskassan.  

 

Tær neyvu fíggjarligu avleiðingarnar eru treytaðar av slagi av bilum, sum framyvir verða nýttir 

sum avlamisbilar, og talið av hesum. Tískil ber ikki í løtuni til neyvt at siga, hvørjar fíggjarligar 

avleiðingar eru av uppskotinum.  

 

Neyv tøl kunnu gerast tøk, tá ið skipanin hevur verið galdandi í nøkur ár. 

 

Almannaverkið hevur í 2016 útgoldið 79.355,00 kr. í stuðli til vektgjald sbrt. § 18 d í 

forsorgarlógini. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land ella kommunur.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið. 

Lógaruppskotið snýr seg um at veita stuðul til umhvørvisgjald á sama hátt, sum stuðul verður 

veittur til vektgjald.   

 

http://www.foroyalandsstyri.fo/
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Lógaruppskotið er ein avleiðing av løgtingsmáli nr. 27/2016, ið snýr seg um umlegging av 

vektgjaldi til umhvørvisgjald av motorakførum. Løgtingsmál nr. 27/2016 hevur við sær 

avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur við sær, at brúkarar av avlamisbilum kunnu halda á fram at fáa stuðul 

fyri tað meirútreiðslu, ein stórur avlamisbilur elvir til. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ongir millumtjóðasáttmálar eru á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið stuðlar undir ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, sum 

varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009. 

 

Føroyar viðurkennir, at fólk, ið bera brek, eiga at hava javnlíkar møguleikar í samfelagnum. 

Lógaruppskotið er eitt stig á leiðini at liva upp til hesa viðurkenning, serliga við atliti til grein 

20 í sáttmálanum at tryggja persónligt flytføri. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Ongar marknaforðingar gera seg galdandi fyri lógaruppskotinum. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið førir ikki við sær gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur heimild til landsstýrismannin at áseta nærri treytir at veita stuðul til 

umhvørvisgjald og árliga javning av markinum av útláti. Lógaruppskotið leggur ikki heimildir 

til annan enn landsstýrismannin ella til kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 
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2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1, nr. 1-3 

Lógartøknilig broyting uttan innihaldsligan týdning. Broytingin er framd fyri at gera ásetingina 

meira neyva og greiða. 

 

Til § 1, nr. 4 

Stuðulsveitingin til vektgjald á akførum skrásett áðrenn 1. januar 2017 heldur áfram. Orðingin 

verður broytt fyri at gera tað greitt, at endurskrásettir bilar eisini eru fevndir av verandi skipan. 

Orðingin endurskrásettur merkir, ein bilur, ið er tikin úr føroysku akfarsskránni og skrásettur 

aftur. 

 

Til § 1, nr. 5 

Áseting um, at stuðul verður veittur til meirútreiðslu til umhvørvisgjald á bilum fevndir av 

nýggju skipanini um umhvørvisgjald. Ásetingin leiðir víðari somu sjónarmið, sum longu er 

galdandi í mun til vektgjald.  

 

Til § 1, nr. 6 

Tað verður heimilað landsstýrismanninum í § 18 d at áseta nærri reglur um treytir fyri at játta 

stuðul til bæði vektgjald og umhvørvisgjald. Sostatt skal landsstýrismaðurin eftir 

lógaruppskotinum hava somu heimild at áseta treytir fyri stuðul til umhvørvisgjald, sum 

landsstýrismaðurin eftir galdandi skipan hevur at áseta treytir fyri stuðul til vektgjald.  

Orðingin verður harafturat broytt fyri at gera tað greitt, at talan er um stuðul eftir stk. 3 og stk. 

4. 

 

Til § 1, nr. 7 

Lógartøknilig broyting, ið einans hevur týdning fyri uppseting.  
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Til § 1, nr. 8 

Tað verður heimilað landsstýrismanninum at áseta markið av útláti í nýggja § 18 d, stk. 4 árliga. 

Hetta fyri at lætta um møguleikan at dagføra treytirnar fyri stuðli til umhvørvisgjald, í mun til 

samfelagsliga og tøkniligu menning, ið kann ávirka útlát og umhvørvisgjald. 

 

Til § 2 

Lógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur afturvirkandi virknað frá 1. januar 

2017. Afturvirkandi virknaðurin er bara til fyrimuns fyri borgaran. Hetta tí, at motorakfør 

skrásett frá 1. januar 2017 rinda árligt umhvørvisgjald, sbrt. §§ 3 og 4 í løgtingslóg nr. 38 frá 

31. mars 1982 um vektgjald av motorakførum o.a., sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 151 

frá 23. desember 2016. Afturvirkandi virknaðurin merkir, at broytingarnar eisini eru galdandi 

fyri akfør, skrásett frá 1. januar 2017 til lógin kemur í gildi.  

 

 

 

 

 

 

Almannamálaráðið, 6. mars 2017 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1:  Javntekstur 

Fylgiskjal 2:  Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um vektgjald av   

motorakførum v.m. (Umlegging av vektgjaldi til umhvørvisgjald av 

motorakførum o.a.) 

Fylgiskjal 3:  Løgtingslóg um vektgjald av motorakførum v.m. 

Fylgiskjal 4:  Hagtøl CO2-Persónbilar, skjal frá Akstovuni 


