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Løgtingsmál nr. 122/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

Búskapargrunn Føroya (Konjunkturjavning, tilfeingisinntøkur og partur av minstagjaldføri 

landsins) 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Búskapargrunn Føroya 

(Konjunkturjavning, tilfeingisinntøkur og partur av minstagjaldføri landsins) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 82 frá 7. juni 2011 um 

Búskapargrunn Føroya, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 170 frá 23. desember 2011 

og løgtingslóg nr. 131 frá 20. desember 

2016, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 1 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 1. Búskapargrunnur Føroya skal 

stuðla undir ein sjálvberandi og 

haldføran føroyskan búskap við at 

virka fyri: 

1) Búskaparligum sjálvbjargni. 

2) Búskaparligum støðufesti og 

konjunkturjavning. 

3) Samhaldsfesti millum ættarlið.” 

 

2. § 2 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 2. Inntøkur grunsins verða settar til 

síðis á fíggjarlóg og í roknskapi 

landsins á serstaka konto, nevnd 

Búskapargrunnur Føroya. 

Stk. 2. Inntøkur grunsins eru: 

1) 20% av uppgjørda RLÚ I 

úrslitinum upp til 200 mió. kr. í 

avlopi, og 50% av RLÚ I 

úrslitinum omanfyri 200 mió. kr. í 

avlopi. 

2) Inntøkur frá einskiljing av landsins 

ognum. 

3) Flyting av fíggjarlóg landsins. 

4) Inntøkur frá íløgurøkt grunsins. 

5) Tilfeingisinntøkur frá fiskivinnuni. 

6) Tilfeingisinntøkur frá alivinnuni. 

7) Tilfeingisinntøkur frá 

kolvetnisvirksemi.” 

 

3. Í § 3, stk. 1, verður “stk. 2, 3 og 4” broytt 

til: “stk. 2-5”. 

 

4. § 3, stk. 2-4 verða orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Av tilfeingisinntøkum grunsins frá 

fiskivinnuni, sbrt. § 2, stk. 2, nr. 5, verða 

250 mió. kr. útgoldnar landskassanum, 

meðan tilfeingisinntøkur frá fiskivinnuni 

omanfyri 250 mió. kr. árliga verða 

útgoldnar landskassanum yvir sjey 

fylgjandi ár í eins stórum pørtum. 
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Stk. 3. Av tilfeingisinntøkum grunsins frá 

alivinnuni, sbrt. § 2, stk. 2, nr. 6, verða 150 

mió. kr. útgoldnar landskassanum, meðan 

tilfeingisinntøkur frá alivinnuni omanfyri 

150 mió. kr. árliga verða útgoldnar 

landskassanum yvir sjey fylgjandi ár í eins 

stórum pørtum. 

Stk. 4. Miðal realvinningurin av 

íløgurøktini fyri fimm tey seinastu árini 

verður árliga goldin úr 

Búskapargrunninum inn á fíggjarlógina, 

treytað av, at støðisfæ grunsins er í minsta 

lagi 7,5% av BTÚ og treytað av, at árligi 

inntøkuvøkstur landskassans undanfarna ár 

er niðanfyri 0%.” 

 

5. Í § 3 verður sum stk. 5 sett:  

“Stk. 5. Grunnurin letur ikki 

landskassanum onnur gjøld ella skatt.” 

 

6. § 5, stk. 2 og 3, verða orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Landsbanki Føroya umsitur 

grunnin. Nevndin í Landsbanka Føroya 

ásetir nærri reglur um røkt av fæ grunsins 

og ger leiðreglur fyri íløguvirksemi. 

Reglurnar skulu vera almennar og skulu 

góðkennast av landsstýrismanninum. 

Stk. 3. Gjørdur verður serligur 

eindarroknskapur fyri Búskapargrunnin.” 

 

7. § 5, stk. 4 verður strikað. 

 

8. Aftan á § 5 verður sett: 

 

“Ásetingar um gjaldføri 

 

§ 5 a. Búskapargrunnur Føroya kann vera 

trygd fyri lántøku, tá málið í § 11 í 

løgtingslóg um Landsbanka Føroya og 

Føroya váðaráð skal røkkast. Trygdin kann 

í mesta lagi verða 7,5% av BTÚ í 

undanfarna ári. 

Stk. 2. Búskapargrunnur Føroya kann telja 

við í landsins gjaldføri, tó í mesta lagi við 

7,5% av BTÚ í undanfarna ári.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1 Orsakir til uppskotið 

Landsstýrið og samgongan hava sett sær fyri at gera Búskapargrunn Føroya til eitt virkið 

búskaparamboð at røkka einum haldførum og sjálvbjargnum búskapi, ið skal styrkja samhalds-

festið millum ættarlið.  

 

Í samgonguskjalinum stendur soleiðis: “Búskapargrunnurin verður fingin at virka sum barlast 

til tess at tryggja ein haldføran og sjálvberandi búskap, ið styrkir samhaldsfesti millum 

ættarlið. Í Búskapargrunnin verða settar eingangsinntøkur, serinntøkur og ein partur av 

inntøkuvøkstrinum hjá landskassanum, tá ið hallið er vent til avlop. Hetta kann eisini seinni 

nýtast til at niðurlaða ríkisveitingina. 

 

Í 2016 samtykti Løgtingið nakrar broytingar í lógini um Búskapargrunn Føroya, soleiðis at 

partar av avlopi landskassans verða fluttir grunninum. Í viðmerkingunum til lógaruppskotið 

um broytingarnar í Búskapargrunninum frá 2016 verður harumframt staðfest, at  ásetingarnar 

um útgjald skulu broytast, um Búskaparagrunnur Føroya skal gerast eitt virkið búskaparamboð 

samsvarandi teimum ætlanum, sum samgongan hevur sett sær fyri í samgonguskjalinum. 

 

Við hesum uppskotinum er ætlanin at gera ymiskar tillagingar og broytingar í endamálinum, í 

inntøkupartinum og við útgjaldsskipanini í lógini um grunnin, soleiðis at Búskapargrunnur 

Føroya fæst at virka samsvarandi ætlanum samgongunnar. 

 

 

1.2 Endamálið við Búskapargrunni Føroya  

Búskapargrunnur Føroya skal stuðla undir haldføri í einum sjálvberandi føroyskum búskapi 

við at virka fyri búskaparligum sjálvbjargni, búskaparligum støðufesti og samhaldsfesti millum 

ættarlið. 

 

Við nýggju ásetingunum í lógini fær Búskapargrunnur Føroya við tíðini eitt stórt og munagott 

fæ. Fæið skal nýtast sum búskaparamboð, tá arbeiðast skal fyri at røkka endamálunum í lógini.  

 

Harafturat  kemur grunnurin at virka sum eitt filtur á inntøkusíðu landsins, har inntøkur, ið 

sveiggja nógv einstøk ár, verða javnaðar. Tilfeingisinntøkur frá fiskivinnu og alivinnu verða 

beindar ígjøgnum og javnaðar yvir ár, áðrenn tær verða goldnar inn á árligu 

løgtingsfíggjarlógina.  

 

Við broytingunum í lógaruppskotinum fáa vit sum frálíður bæði ein meira sjálvberandi, meira 

støðugan og meira langtíðarhaldføran føroyskan búskap, tí raksturin av almenna geiranum fer 

at verða grundaður á inntøkur frá virkseminum í føroyska búskapinum. Samstundis fer 

uppsparingin í Búskapargrunni Føroya at økjast. Hetta fer aftur at kunna styrkja haldførið og 

altjóða rating Føroya. 

 

1.3 Konjunkturjavnandi búskaparamboð 

Við hesi lógarbroyting í Búskapargrunni Føroya fáa Føroyar eitt nýtt búskaparamboð. Føroyar 

hava ikki nógv búskaparamboð, ið kunnu gera sítt til, at búskapurin gerst meira støðugur og 
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sveiggini minni. Í dag er ALS-skipanin uttan iva tann skipan, ið hevur mest konjunkturjavnandi 

ávirkan, men í framtíðini fer Búskapargrunnur Føroya eisini at virka konjunkturjavnandi. 

 

Búskapargrunnurin virkar javnandi soleiðis: 

 

- Tá landskassin hevur avlop, verður 20% av avlopinum niðanfyri 200 mió. kr. og 50% 

av avlopinum omanfyri 200 mió. kr. flutt úr vanliga gjaldføri landskassans og spart 

saman sum partur av fænum í Búskapargrunni Føroya. Harvið verður hesin parturin 

ikki tøkt gjaldføri til íløgur og nýtslu í góðum tíðum. Hetta kann virka tálmandi fyri 

virksemið í góðum tíðum, og harvið javnandi fyri búskapin yvir tíð. 

 

- Tá landskassin hevur inntøkuminking (søguliga er hetta hent í lágkonjunkturi), kann 

realavkast av fænum í Búskapargrunni Føroya rindast inn á fíggjarlógina. Tá 

landskassin hevur inntøkuvøkstur, verður onki realavkast rindað úr grunninum inn á 

fíggjarlógina. Harvið kemur ein nýggj inntøka inn á fíggjarlógina, tá aðrar inntøkur 

minka, og hetta kann virka javnandi fyri virksemi landsins og harvið eisini fyri 

búskapin. 

 

- Inntøkur frá einskiljingum og kolvetni (umframt av avlopi landsins) gerast partur av 

fænum í Búskpargrunni Føroya heldur enn at fara inn á fíggjarlógina. Hetta er við til, 

at hesar inntøkur ikki koma at ávirka nýtsluna, og harvið búskapin, brádliga. Heldur fer 

realavkastið av hesum inntøkum at kunna nýtast javnandi fyri virksemi landsins, tá 

aðrar inntøkur minka.  

 

- Tilfeingisinntøkur frá fiskivinnu og alivinnu kunnu sveiggja nógv. Til tess at tryggja 

javnari inntøku frá hesi inntøkukeldu inn á fíggjarlógina, verða inntøkurnar javnaðar 

umvegis Búskapargrunn Føroya. Allar inntøkurnar verða fluttar í Búskapargrunnin, ið 

síðan virkar sum eitt filtur, har ein fastur partur av inntøkunum fer inn á fíggjarlógina, 

meðan allar hækkingar omanfyri henda partin, verða spardar saman í 

Búskapargrunninum, býttar í sjey partar, og rindaðar inn á fíggjarlógina í sjey eins 

stórum pørtum komandi sjey árini. Harvið fer ein framtíðar vøkstur í tilfeingisinntøkum 

ikki at ávirka fíggjarlógina brádliga, men heldur líðandi og javnt sum ein meira støðug 

inntøkukelda. Hetta fer at virka javnandi fyri inntøkur landsins, og harvið eisini fyri 

virksemið og búskapin eisini.    

 

 

1.4 Inntøkur grunsins 

Búskapargrunnurin kann í dag fáa inntøkur frá hesum inntøkukeldum: 

- Parti av avlopi landsins (20% av avlopi niðanfyri 200 mió. kr. og 50% omanfyri 200 

mió. kr.) 

- Einskiljingarinntøkum 

- Kolvetnisinntøkum 

- Flyting av fíggjarlóg 

 

Samanborið við galdandi lóg verða inntøkur grunsins nú víðkaðar til eisini at fevna um 

tilfeingisinntøkur frá fiski- og alivinnu. Inntøkurnar frá tilfeingisvinnum verða rindaðar 

grunninum fyri at verða javnaðar inn á fíggjarlógina yvir sjey ár, og verða tær sostatt ikki partur 

av langtíðarfæi grunsins. Ítøkiliga verða tilfeingisinntøkur frá fiskivinnuni, upp til 250 mió. kr. 

og tilfeingisinntøkur frá alivinnuni, upp til 150 mió. kr., fluttar á fíggjarlógina, meðan allar 

tilfeingisinntøkur omanfyri hesar upphæddir verða spardar saman í Búskapargrunni Føroya. 
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Hesar verða árliga býttar í sjey eins partar, ið verða rindaðir inn á fíggjarlógina komandi sjey 

árini. 

 

Orsøkin til, at allar tilfeingisinntøkurnar ikki verða partur av støðisfæi grunsins, ella at allar 

tilfeingisinntøkurnar ikki verða javnaðar yvir sjey ár er, at bæði undanfarna og núverandi 

samgonga hava ásett tilfeingisinntøkur og brúkt hesar til at breiðka skattagrundarlag landsins 

við. Hetta hevur givið rúm fyri munandi skattalækking í landsskattinum hjá føroyingum í 2012 

og 2016. Mett verður at landsskatturin samanlagt er lækkaður umleið 500 mió. kr. við hesum 

báðum skattalættum.  

Tilfeingisinntøkurnar frá fiski- og alivinnuni eru tí, í ávísan mun, komnar í staðin fyri vanligan 

inntøkuskatt frá føroyingum. Við hesi lógarbroyting verður tryggjað, at allur framtíðarvøkstur 

í tilfeingisinntøkum verður javnaður yvir fleiri ár, og kemur harvið at virka javnandi fyri 

virksemið og búskapin 

 

1.5 Útgjaldsskipan 

Øll útgjøld úr grunninum verða flutt landskassanum umvegis fíggjarlógina. Útgjøldini úr 

grunninum verða býtt sundur í realvinning av íløgurøkt grunsins og tilfeingisgjøld frá fiski- og 

alivinnuni. 

 

Realvinningur 

Realvinningurin verður goldin úr Búskapargrunni Føroya í landskassan við einari árligari 

upphædd, ið svarar til miðal realvinningin av íløgurøkt grunsins seinastu fimm árini. 

Realvinningur verður tó ikki goldin úr grunninum, tá landskassin hevur inntøkuvøkstur. Rindað 

verður bert inn á fíggjarlógina tá inntøkur landsins minka. Tí tá landskassin hevur 

inntøkuminking ber hetta boð um konjunkturniðurgongd, samstundis ber inntøkuvøkstur boð 

um, at niðurgongd ikki er í búskapinum.  

 

Tilfeingisinntøkur 

Tilfeingisinntøkur, -skattir ella –gjøld frá fiski- og alivinnuni verða fluttar umvegis 

Búskapargrunn Føroya í landskassan. Tilfeingisinntøkur frá fiskivinnuni, upp til 250 mió. kr., 

og tilfeingisinntøkur frá alivinnuni, upp til 150 mió.kr., verða goldnar beinleiðis umvegis 

búskapargrunnin í landskassan. Tilfeingisinntøkur frá fiskivinnuni omanfyri 250 mió. kr. og 

tilfeingisinntøkur frá alivinnuni omanfyri 150 mió. kr., verða javnaðar umvegis 

Búskapargrunnin og goldnar landskassanum komandi sjey árini í sjey líka stórum pørtum. Á 

henda hátt verður allur framtíðarvøkstur í tilfeingiinntøkum og stór árlig sveiggj í 

tilfeingisinntøkum frá fiski- og alivinnuni javnað yvir fleiri ár. 

 

Gjaldføri 

Sambært § 11 í løgtingslóg um Landsbanka Føroya og Føroya váðaráð skal landið altíð hava í 

minsta lagi 15% av BTÚ í gjaldføri. Í samsvar við at fæið í Búskapargrunninum fer at vaksa, 

fáa vit eina eyka samansparing, sum eisini hevur eyðkenni av at vera gjaldføri landskassans.  

 

Gjaldføri merkir tøkur peningur. Hóast fæið í Búskapargrunninum undir ongum umstøðum er 

tøkt til vanligan rakstur, so er neyðugt at tryggja, at fæið í grunninum í ávísan mun kann 

gagnnýtast í tíðaravmarkað tíðarskeið, tá heilt serligar umstøður gera seg galdandi. Neyðugt er 

somuleiðis at samskipa vanliga gjaldføri landskassans og samansparda peningin í 

Búskapargrunninum. Mælt verður tí til, at samansparingin í Búskapargrunni Føroya kannn í 

ávísan mun, telja við í gjaldføri landsins. Tó kann fæið í mesta lagi telja við sum 7,5% av BTÚ, 

svarandi til helvtina av lógarásetta minstagjaldførinum, sum í dag er ásett til 15% av BTÚ. 

Fæið kann gagnnýtast í serligum førum - um landinum tørvar gjaldføri - við, at landið kann 
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taka lán við trygd í samansparingini í Búskapargrunninum. Trygdin kann tó í mesta lagi verða 

7,5% av BTÚ.  

 

Hesin møguleikin fer at tryggja, at landið til eina og hvørja tíð kann taka lán til so lágan kostnað 

sum gjørligt. Samstundis fer kravið til 15% av BTÚ í tøkum minstagjaldføri (umframt 

Búskapargrunn Føroya) at kunna lækkast og skuld landsins at kunna minkast, so hvørt 

samanparingin í Búskapargrunni Føroya hækkar.  

 

 

    

1.6 Gildiskoma 

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

 

1.7 Ummæli og viðmerkingar til uppskotið 

Uppskotið hevur ligið til almennar hoyringar á hoyringsportalinum hjá Føroya landsstýri. 

Umframt almenna hoyring, so hevur lógaruppskotið verið til ummælis hjá stjórnarráðunum og 

varð sent Landsbankanum, Fróðskaparsetrinum, Búskaparráðnum, Vinnuhúsinum, 

Kommunufelagnum og Gjaldstovuni.  

 

Tá ið freistin at ummæla og gera viðmerkingar til uppskotið var farin, høvdu hesi sent ummæli 

og viðmerkingar til uppskotið: 

 

1) Vinnuhúsið 

2) Landsbanki Føroya 

 

Vinnuhúsið og Landsbanki Føroya hava eisini verið til hoyringarfund við Fíggjarmálaráðið um 

hoyringarkriv teirra. 

 

Munandi broytingar eru gjørdar í uppskotinum, ið verður lagt fyri Løgtingið í mun til tað 

uppskot, ið varð sent til ummælis. Broytingarnar fevna í høvuðsheitum um viðurskifti, ið hava 

stungið seg upp í sambandi við hoyringina og í sambandi við samskifti við Landsbanka Føroya 

og Gjaldstovuna. 

 

Samandrátturin av ummælunum niðanfyri viðger tí í høvuðsheitum tey viðurskifti, ið 

hoyringarpartarnir vístu á, og hvørji viðurskifti eru tikin til eftirtektar og vorðin partur av 

lógaruppskotinum.  

 

Niðanfyri eru viðmerkingar Fíggjarmálaráðsins til ummælisskjølini. 

 

Vinnuhúsið førir fram, at fyri at tryggja at endamálið við grunninum verður nátt, mugu 

útgjaldsreglurnar vera soleiðis háttaðar, at peningur serliga verður útgoldin í lágkonjukturi, 

meðan minni ella einki verður goldið landskassanum í hákunjunkturi. Hartil mugu greiðar 

reglur fyri inngjald og útgjald tryggja, at politiska skipanin megnar at standa ímóti ynskinum 

frá veljarunum um at brúka meira pening enn ráðiligt í góðum tíðum. Mælt verður eisini til, at 

allar tilfeingisinntøkur vera spardar saman í Búskapargrunninum, og ay bert realavkastið 

verður rindað á fíggjarlógina. Vinnuhúsið mælir eisini til, at Búskapargrunnur Føroya verður 

skipaður sum grunnur við sjálvstøðugari nevnd mannaður av fakfólki. 

 

Fíggjarmálaráðið hevur hesar viðmerkingar: 
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Lógaruppskotið er tillagað, soleiðis at Búskapargrunnurin í størri mun kemur at virka meira 

konjunkturjavnandi. Lógaruppskotið ger, at miðal realvinningurin ikki verður útgoldin, tá 

landskassin hevur inntøkuvøkstur. Realvinningur verður bert rindaður tá inntøkuminking er. 

Hetta er gjørt, fyri at grunnurin skal virka  stimbrandi í niðurgongutíðum.  

Av tí at bæði undanfarna og núverandi samgonga hava ásett tilfeingisinntøkur sum liður í at 

breiðka skattagrundarlagið og hava lækkað vanliga inntøkuskattin hjá føroyingum 

samsvarandi og munandi, verður ávísur partur av tilfeingisinntøkunum fluttur á fíggjarlógina. 

Allur vøkstur omanfyri hesa upphædd verður samanspardur og rindaður javnt yvir sjey ár inn 

á fíggjarlógina. Lógaruppskotið er tillagað, soleiðis at ein størri partur nú verður javnaður 

yvir ár, enn í tí uppskoti, ið varð sent til hoyringar. 

Til tess at skipa virksemið hjá grunninum so rationelt sum gjørligt, verður grunnurin ikki 

skipaður sum ein sjálvstøðugur grunnur. Tað verður nevndin í Landsbanka Føroya, ið ásetir 

reglur um røkt av fæ grunsins v.m. 

 

Eisini verður víst á at arbeitt verður við at dagføra játtanarlógina. Fleiri av teimum 

viðurskiftum Vinnuhúsið vísur á, millum annað at fáa ítøkilig amboð at tálma 

útreiðsluvøkstrinum við, verða viðgjørd í hesum sambandi. Slíkar ásetingar eru óivað betur 

staðsettar í játtanarlógini heldur enn í lógini um Búskapargrunn Føroya. 

 

Landsbanki Føroya mælir til, at minstagjaldførið ikki verður ein partur av Búskapargrunninum, 

men verður verandi í landskassanum. Skotið verður upp, at trekk uppá Búskapargrunnin eisini 

skal telja við í landskassans gjaldføri og harvið minstagjadførinum. Landsbankin mælir eisini 

til, at tilfeingisgjøldini verða goldin grunninum, og at øll upphæddin verður verandi í 

grunninum fyri síðani at verða  javnað yvir dsjey ár.  

 

Fíggjarmálaráðið hevur hesar viðmerkingar: 

Lógaruppskotið er tillagað, soleiðis at minstagjaldførið ikki verður flutt í Búskapargrunnin og 

verður ikki beinleiðis partur av fænum í Búskapargrunninum. Samsvarandi tilmælinum frá 

Landsbanka Føroya verður minstagjaldførið liggjandi uttanfyri Búskapargrunnin, og í staðin 

kann fæið í Búskapargrunni Føroya nú telja sum partur av minstagjaldførið landins, tó bert 

upp til 7,5% av BTÚ.  

 

Av tí at bæði undanfarna og núverandi samgonga hava ásett tilfeingisinntøkur sum liður í at 

breiðka skattagrundarlagið, og hava lækkað vanliga inntøkuskattin hjá føroyingum 

samsvarandi og munandi, verður ávísur partur av tilfeingisinntøkunum fluttur á fíggjarlógina. 

Allur vøkstur omanfyri hesa upphædd verður samanspardur og rindaður javnt yvir sjey ár inn 

á fíggjarlógina. Lógaruppskotið er tillagað, soleiðis at ein størri partur nú verður javnaður 

yvir ár, enn í tí uppskoti, ið varð sent til hoyringar.  
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Kapittul 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

2.1 Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur  

Mett verður, at uppskotið hevur við sær fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Búskapargrunnurin 

fæst nú at virka sum eitt konjunkturjavnandi búskaparamboð. Uppskotið tekur topparnar av 

tilfeingisinntøkunum og javnar hesar yvir sjey ár. Verða tilfeingisgjøldini hægri enn 

markavirðini í uppskotinum komandi árini, verða beinleiðis inntøkurnar til landskassan nakað 

lægri, enn um tilfeingisgjøldini ikki vóru javnaði í Búskapargrunninum. Lækka 

tilfeingisgjøldini harafturímóti niður um ásettu markavirðini um nøkur ár, fær landskassin størri 

inntøkur. Tá syrgir javningarskipanin fyri, at inngoldnu upphæddirnar verða rindaðar aftur. 

 

Realavkast verður eisini rindað úr Búskapargrunninum inn á fíggjarlógina, um landið hevur 

inntøkuminking, meðan onki realavkast verður rindað inn á fíggjarlógina, um landið hevur 

inntøkuvøkstur. Á henda hátt kann Búskapargrunnurin virka eisini konjunkturjavnandi. 

Realavkast verður tó ikki goldið úr grunninum so leingi fæið er undir 7,5% av BTÚ. 

 

Búskapargrunnurin kann við tíðini styrkja almenna búskapin og harvið eisini betra um altjóða 

ratingina og tí tryggja Føroyum eitt lægri rentustøði. 

 

Talvan niðanfyri vísir hvussu skjótt langtíðarfæið í grunninum veksur, um stór avlop eru á 

fíggjarlógini. Inntøkurnar frá tilfeingisvinnunum eru ikki tiknar við í talvuna, tá hesar ikki 

gerast partur av langtíðarfæi grunsins. Inntøkurnar frá óvanliga vinningsbýtinum frá Bank 

Nordik á 94 mió. kr. eru tiknar við og somuleiðis er peningurin av søluni av Lív, 23 mió.kr., 

tikin við.  

 

Metta RLÚ úrslitið fyri 2018 verður sett inn fyri árini 2019-2022. Nýggjar metingar av RLÚ 

fram til 2023 verða gjørdar í samband við fíggjarkarmarnar fyri 2019. Tá hesar vera til taks 

kunnu tølini setast inn í talvuna, og tá fæst helst neyvari meting av gongdini næstu árini. 

Avkastið verður partur av fænum, og er tað set til 2,5% um árið. 

BTÚ er leysliga mett at vaksa 2% eftir 2018. 

 

 
 

Við lutfalsliga stórum avlopum á fíggjarlógini veksur fæið í grunninum rættiliga skjótt. Fær 

landið aðrar óvæntaðar inntøkur frá t.d. einskiljingum, hækkar inniognin í grunninum 

sjálvandi tað skjótari. 

 

Flutt í búskapargrunn (mió.kr.)

2016 2017(m) 2018(m) 2019(m) 2020(m) 2021(m) 2022(m)

Einskilgingar (Lív) 23

Óvanligt vinningsbýti (Bank Nordik) 94

Mett RLÚ úrslit 564 408 408 408 408 408

Partar av RLÚ í grunnin 222 144 144 144 144 144

Flutt í grunnin 23 316 144 144 144 144 144

Avkast (2,5%) 0,6 8,5 12,3 16,2 20,2 24,3 28,5

Tilsamans í grunninum (langtíðarfæ) 24 348 504 665 829 997 1170

Mett BTÚ 17.789 18.854 19.628 20.020 20.420 20.829 21.245

Langtíðarfæ sum % av BTÚ 0,1% 1,8% 2,6% 3,3% 4,1% 4,8% 5,5%
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2.2 Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at uppskotið hevur nakað av umsiting við sær. Landsbanki Føroya umsitur 

Búskapargrunn Føroya.   

 

2.3 Avleiðingar fyri vinnuna 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri vinnuna.  

  

2.4 Avleiðingar fyri umhvørvið 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið. 

  

2.5 Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6 Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felags-

skapir. 

  

2.7 Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 

 

2.8 Sosialar avleiðingar 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær sosialar avleiðingar.  

 

2.9 Marknaforðingar 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar.  

 

2.10 Revsing, panting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, panting, sektir ella onnur størri inntriv. 

 

2.11 Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld. Skattir og avgjøld, sum sambært 

lógaruppskotinum skulu flytast Búskapargrunni Føroya, eru ásett í aðrari lóggávu. 

 

2.12 Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær gjøld. Gjøld, sum sambært lógaruppskotinum skulu flytast 

Búskapargrunni Føroya, eru ásett í aðrari lóggávu. 

 

2.13 Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

 

2.14 Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan landsstýrismann 

ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til annan landsstýrismann 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 við sær aðrar avleiðingar? 

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær aðrar avleiðingar.  
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2.17 Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

 

 

Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri  

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri 

ávísar sam-

felagsbólkar/ 

felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar  
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar  
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og reglur  

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar  
  

 

 
Nei 
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1 

Í mun til galdandi áseting verður ásetingin  orðað neyvari t.d. við at nevna, at samhaldsfesti 

millum ættarlið er eitt av aðalmálunum við Búskapargrunni Føroya.    

 

Til § 1, nr. 2 

§ 2, stk. 2, nr. 1 í hesum uppskotinum er tann sama sum § 2, stk. 3, í galdandi lóg um 

Búskapargrunn Føroya. Talan er sostatt bert um eina flyting av § 2, stk. 3, í galdandi løgtinglóg. 

 

§ 2, stk. 2, nr. 2 í uppskotinum er tann sama sum § 2, stk. 2, nr. 2 í galdandi løgtingslóg um 

Búskapargrunn Føroya. Talan er sostatt bert um eina flyting av § 2, stk. 2, nr. 2 í galdandi 

løgtingslóg. 

 

§ 2, stk. 2, nr. 3 í hesum uppskotinum er tann sama sum § 2, stk. 2, nr. 3 í galdandi lóg um 

Búskapargrunn Føroya. Tó er orðingin broytt. Í hesum uppskotinum stendur “flyting av 

fíggjarlóg landsins,” meðan tað áður stóð “játtan á fíggjarlóg”. Ásetingin staðfestir, at inntøkur 

grunsins kunnu koma umvegis landsins fíggjarlóg.  

 

§ 2, stk. 2, nr. 4 í hesum uppskotinum er tann sama sum § 2, stk. 2, nr. 4 í galdandi løgtingslóg 

um Búskapargrunn Føroya. 

 

Í § 2, stk. 2, nr. 5 er ásett, at tilfeingisinntøkur frá fiskivinnuni verða fluttar í Búskapargrunn 

Føroya.  

 

Í § 2, stk. 2, nr. 6 er ásett, at tilfeingisinntøkur frá alivinnuni verða fluttar í Búskapargrunn 

Føroya. 

 

§ 2, stk. 2, nr. 7 í  uppskotinum er tað sama sum § 2, stk. 2, nr. 1 í galdandi løgtingslóg um 

Búskapargrunn Føroya. 

 

§ 2, stk.3, verður strikað, tí henda ásetingin er flutt undir § 2, stk. 2, nr. 1 í hesum uppskoti. 

Talan er sostatt bert um eina konsekvensbroyting. 

 

Til § 1, nr. 3 

§ 3, stk. 1. Tað er eitt nýtt stykki í hesum uppskoti, stk. 5, samanborið við galdandi løgtingslóg. 

Talan er sostatt bert um eina konsekvensbroyting. 

 

Til § 1, nr. 4 

§ 3, stk. 2. Fyri at forða fyri, at tilfeingisinntøkur frá fiskivinnuni skulu skapa ov stór sveiggj á 

inntøkusíðuni á fíggjarlógini einstøku árini, verður árliga inntøkan frá tilfeingisinntøkunum frá 

fiskivinnuni, omanfyri 250 mió. kr., javnað yvir sjey ár og útgoldin landskassanum yvir sjey 

fylgjandi ár í eins stórum pørtum. Eru árligu tilfeingisinntøkurnar frá fiskivinnuni minni enn 

250 mió. kr. verður inngoldna upphæddin flutt aftur til landskassan. 

 

§ 3, stk. 3. Fyri at forða fyri, at tilfeingisinntøkur frá alivinnuni skulu skapa ov stór sveiggj á 

inntøkusíðuni á fíggjarlógini einstøku árini, verður árliga inntøkan frá tilfeingisinntøkunum frá 

alivinnuni, omanfyri 150 mió. kr., javnað yvir sjey ár og útgoldin landskassanum yvir sjey 
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fylgjandi ár í eins stórum pørtum. Eru árligu tilfeingisinntøkurnar frá alivinnuni minni enn 150 

mió. kr. verður inngoldna upphæddin flutt aftur til landskassan. 

 

 Í § 3, stk. 4 er ásett, at miðal realvinningurin hjá grunninum av íløgurøktini fyri fimm tey 

seinastu árini verður árliga útgoldin landskassanum, treytað av, at støðisfæ grunsins er í minsta 

lagi 7,5% av BTÚ. Við støðisfæ meinast uppspardi peningurin, tó ikki íroknað gjøldini frá 

fiski- og alivinnuni. Útgjaldið er tó treytað av, inntøkuvøkstur landskassans undanfarna árið er 

niðanfyri 0%. Inntøkuvøkstur landskassans skal her skiljast sum vøksturin í § 20 á fíggjarlógini, 

tá serligar inntøkur eru trektar frá. Serligar inntøkur eru einskiljingar og aðrar óvæntaðar 

inntøkur. 

 

Hetta er ein tillaging og broyting av § 3, stk. 3, í galdandi løgtingslóg um Búskapargrunn 

Føroya, har tað er ásett, at realvinningurin hjá grunninum av íløgurøktini fyri fýra av fimm 

teimum seinastu árinunum verður árliga útgoldin landskassanum treytað av, at eginpeningur 

grunsins er í minsta ein tíggjunda part av BTÚ. 

 

Til § 1, nr. 5 

§ 3, stk. 5. Hetta er sama áseting, sum er ásett í § 3, stk. 4, í galdandi løgtingslóg um 

Búskapargrunn Føroya. Talan er um eina konsekvensbroyting.  

 

Til § 1, nr. 6 

§ 5, stk. 2 og 3. Tað áliggur nevndini í Landsbanka Føroya at gera nærri reglur um røkt av fæ 

grunsins og at gera leiðreglur fyri íløguvirksemi hjá grunninum. Reglurnar skulu sampakka við 

ásetingar í § 4, har kravið er, at eginpeningurin verður settur í virðisbrøv á fíggjarmarknaðinum 

eftir almennum leiðreglum um størst møguligan vinning við atliti at spjaðing av váða. 

Broytingin merkir, at kravið um, at landsstýrismaðurin skal leggja fyri Løgtingið uppskot til 

samtyktar um leiðreglur fyri íløguvirksemi hjá grunninum, fellur burtur. Nú er tað 

landsstýrismaðurin, ið skal góðkenna reglurnar um røkt av grunninum. 

 

Til § 1, nr. 7 

§5, stk. 4 verður strikað. Sama áseting er nú í § 5, stk. 3. Talan er sostatt bert um eina 

konsekvensbroyting. 

 

Til § 1, nr. 8 

§ 5a, stk. 1. Búskapargrunnur Føroya kann vera trygd fyri lántøku, tá málið um, at landið skal 

hava gjaldføri svarandi til í minsta lagið 15% av BTÚ frá undanfarna ári, skal røkkast. Fæið í 

Búskapargrunninum er undir vanligum umstøðum ikki tøkt til vanligan rakstur. Tí er neyðugt 

at tryggja, at fæið í grunninum kann gagnnýtast, tá serligar umstøður gera seg galdandi og 

landinum tørvar pening. Fæið í grunninum kann tí telja við í landsins gjaldføri upp til eitt mark, 

sum er 7,5% av BTÚ í undanfarna ári. 

 

Neyðugt er at samskipa vanliga gjaldføri landskassans og samansparda peningin í 

Búskapargrunninum. Hetta verður gjørt á tann hátt, at um landinum tørvar gjaldføri kann tað 

taka lán við trygd í Búskapargrunninum. Trygdin kann í mesta lagi verða 7,5 % av BTÚ.  

 

 

 

  

Til § 2 

Løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.  
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Tinganes, tann 28. 02. 2018 

 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

/Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

 

Fylgiskjøl 

Fylgiskjal 1: Javntekstur. 


