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Løgtingsmál nr. Xx/2010: Uppskot til løgtingslóg um ítróttarvedding 
 
 

Uppskot 
til  

løgtingslóg um ítróttarvedding 
 
 

Kapittul 1 
Um Sp/f Ítróttarvedding 

 
§ 1. Sp/f Ítróttarvedding er felag hjá 
landsstýrinum, Ítróttarsambandi Føroya og 
Føroya Ungdómsráð. 
Stk. 2. Landsstýrið eigur 20 % av samlaða 
innskotspeninginum, Ítróttarsamband 
Føroya 50 % og Føroya Ungdómsráð 30 %. 
 
 
§ 2. Smápartafelagslógin er galdandi fyri 
smápartafelagið í øllum viðurskiftum 
felagsins. 
Stk. 2. Felagið skal verða stjórnað av eini 5- 
ella 7-mannanevnd, ið skipar seg sjálv. 
Stk. 3. Samtykt felagsins ella broyting í 
samtykt felagsins skal verða góðkend av 
landsstýrinum, áðrenn hon fær gildi. 
Stk. 4. Samsýningar til nevndarlimir og 
lønir til stjóra og starvsfólk skulu 
góðkennast av landsstýrinum. 
Stk. 5. Avlop felagsins skal býtast sbrt. § 9. 
Stk. 6. Landsstýrið hevur til eina og hvørja 
tíð heimild til at krevja allar upplýsingar og 
øll skjøl frá Sp/f Ítróttarvedding. 
 

 
 
 
 

Kapittul 2 
Loyvi at skipa fyri spølum 

 
§ 3. Landsstýrismanninum verður heimilað 
at geva Sp/f Ítróttarvedding loyvi til at 
skipa fyri spølum, so sum veddingar, 
talspøl og netspøl. 
Stk. 2. Loyvið verður veitt undir hesum 
treytum: 
1) Av peninginum, sum spælt verður fyri, 

skulu 50%  nýtast sum vinningur til 
vinnarar. 

2) Loyvið skal í minsta lagi endurnýggjast 
hvørt 5. ár roknað frá loyvisdegnum. 

3) Í loyvinum skal neyvt verða tilskilað, 
hvørji spøl loyvi verður veitt til.  

Stk. 3. Landsstýrismanninum er harumframt 
heimilað at seta aðrar treytir fyri loyvinum. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann eftir 
tilmæli frá Sp/f Ítróttarvedding áseta nærri 
treytir fyri tey í stk. 2, nr. 3 nevndu spøl.  
 

 
Kapittul 3 

Avtalur við veddingarfeløg 
 

§ 4. Sp/f Ítróttarvedding kann gera avtalu 
við veddingarfelag, ið er góðkent av tí 
danska spælimyndugleikanum, um at spøl 
hjá hesum felagnum verða boðin út í 
Føroyum undir hesum treytum: 

Kommentar [MH1]: Hetta má 
vera § 8 
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1) Landsstýrismaðurin skal góðkenna 
avtaluna. 

2) Veddingarfelagið skal lúka somu treytir 
í Føroyum sum í Danmark.  

3) Avtalan kann í mesta lagi verða gjørd 
fyri eitt 5 ára tíðarskeið í senn, men 
ongantíð longur enn tað tíðarskeið 
loyvið hjá Sp/f Ítróttarvedding er 
galdandi sbrt. § 3, stk. 2, nr. 2. 

Stk. 2. Sp/f Ítróttarvedding kann eisini gera 
avtalu við veddingarfelag, ið er góðkent í 
einum av hinum norðurlondunum undir 
somu treytum sum í stk. 1. Tað er tá eitt 
krav, at veddingarfelagið skal lúka somu 
treytir í Føroyum, sum í landinum tað er 
góðkent í. 
Stk. 3. Tá Sp/f Ítróttarvedding ger avtalu 
við eitt veddingarfelag, eru treytirnar í § 3, 
stk. 2, nr. 1 ikki galdandi. Fyri spælið eru tá 
tær reglur galdandi, sum eru ásettar í tí 
landi, har veddingarfelagið er góðkent.  

 
Kapittul 4 

Gjøld 
 

Góðkenningargjald 

§ 5. Landsstýrismaðurin kann við kunngerð 
áseta reglur um gjald í sambandi við 
góðkenning av avtalum, ið Sp/f 
Ítróttarvedding hevur gjørt sbrt § 4. 
 

Avgjald av vinningum 
§ 6. Av vinningum av spøl ið Sp/f 
Ítróttarvedding bjóðar út, verður goldið eitt 
avgjald uppá 15 % av tí partinum av 
vinninginum sum fer upp um 200 kr.  
 

 
Kapittul 5 

Afturbering 
 

§ 7. Ásett gjøld sambært § 6 fella til Sp/f 
Ítróttarvedding. 
 

Kapittul 6 
Um avlop felagsins 

 
§ 8. Árliga avlopið hjá Sp/f Ítróttarvedding 
verður innan 6 mánaðir eftir 

roknskaparárslok býtt soleiðis til hesi feløg 
og stovnar at nýta til almannagagnlig 
endamál: 
1) 60 % til ítróttarendamál hjá ÍSF, 
2) 20 % til barna- og ungdómsendamál hjá 

F.U.R, 
3) 15 % til Mentamálaráðið at stuðla 

ymiskum barna- og ungdómsarbeiði og 
4) 5 % til Happadráttargrunnin at býta út 

til tiltøk til frama fyri brekað. 
Stk. 2. Tað ið útbýtt verður sambært stk. 1, 
kann Sp/f Ítróttarvedding draga frá í 
skattskyldugu inntøkuni. 
 
§ 9. Landsgrannskoðanin hevur eftirlit við, 
at tann í § 9 nevnda upphæddin verður 
brúkt til almannagagnlig endamál. 
Landsgrannskoðanin hevur beinleiðis 
heimild til at fáa hendur á øllum skjølum 
frá stovnum/feløgum ella frá 
landsstýrismanninum til at útinna hetta 
eftirlit. 
Stk. 2. Skjøl sambært stk. 1 fevna um 
ársroknskapir, roknskapir fyri styttri 
tíðarskeið, roknskapartilfar, herundir 
bókhaldstilfar og skjøl, gerðabøkur hjá 
leiðsluni, grannskoðanarprotokollir, aðrar 
grannskoðanarfrágreiðingar o.tíl, umframt 
annað tilfar og upplýsingar, sum 
Landsgrannskoðanin heldur hava týdning 
fyri at útinna virki sítt. 
Stk. 3. Um so er, at Landsgrannskoðanin 
vísir á, at peningurin ikki er nýttur til tey í § 
9 ásettu endamálini, hevur 
landsstýrismaðurin heimild til við kunngerð 
at áseta, at tann peningur, sum ÌSF, F.U.R. 
og Happadráttargrunnurin skulu býta út, í 
framtíðini, og til viðurskiftini eru fingin í 
rætt lag, í staðin verður býttur út av lands-
stýrismanninum. 
 
 

Kapittul 7 
Eftirlit við Sp/f Ítróttarvedding v.m. 

 
§ 10. Landsstýrið skipar fyri neyðugum 
eftirliti við virkseminum og roknskapinum 
hjá Sp/f Ítróttarvedding.  

Kommentar [MH3]: Ikki røtt 
tilvísing! 

Kommentar [MH2]: Henda 
áseting er treytað av, at FMR broytir 
lógina um avgjald av vinningi. Tað 
haldi eg eigur at framganga av 
viðmerkingunum. Ikki bara í 
sambandi við viðm. frá MMR 
seinast! 

Kommentar [MH4]: Hvørjum 
landsstýrismanni, MMR ella IMR? 
Eg haldi MMR skal býta stuðul út! 
GG málsøkjabýti! Hevur IMR 
heimild at býta stuðul út? Um tað 
bara stendur landsstýrismannninum, 
so er tað tann í IMR! 
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Stk. 2. Eftirlitsmyndugleikin kann krevja 
tær upplýsingar, ið neyðugar eru til tess at 
kunna útinna eftirlitið. 
 
 
§ 11. Landsstýrismaðurin verður heimilaður 
at gera neyvari reglur um roknskap og 
grannskoðan av teimum feløgum, sum fáa 
stuðul sambært hesi lóg. 
 
 
§ 12. Um eftirlitsmyndugleikin kemur fram 
á, at brot er framt á ásetingarnar í hesi lóg 
ella reglur ella treytir, settar sambært lógini, 
kann eftirlitsmyndugleikin áleggja 
nevndini, stjóra ella grannskoðara at fáa 
viðurskifini í samsvar við galdandi reglur 
og treytir.  
Stk. 2. Um so er, at álvarslig brot ella brot 
upp í saman, verða gjørd á hesa løgtingslóg 
ella kunngerðir heimilaðar í hesari lóg ella 
treytir, givnar sambært lógini, kann loyvi 
sbrt. § 3 takast aftur av landsstýrinum. 

  
Kapittul 8 

Revsing v.m. 
 

§ 13. Tann, ið fyriskipar óheimilað spøl, 
sum fevnd eru av hesi lóg, og tann, ið sum 
millummaður við løn fyriskipar luttøku í 
útlendskum spølum, sum ikki hevur heimild 
í § 4, verður revsaður við sekt ella fongsli í 
upp til 6 mánaðir.

Stk. 2. Landsstýrismaðurin verður 
heimilaður við kunngerð  at gera reglur um 
steingjan av heimasíðum, sum útbjóða 
ólóglig spøl. 
 Stk. 3. Tann, ið tekur lut í ólógligum ella 
ólógliga fyriskipaðum spølum eftir stk. 1, 
verður sektaður við bót.  
 
 

Kapittul 9 
Gildiskoma 

 
§ 14. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð, 
nær lógin kemur í gildi. 
Stk. 2. Samstundis sum lógin fær gildi, fer 
løgtingslóg nr. 34 frá 23. apríl 1999 um 
ítróttarvedding v.m. úr gildi.
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Kap 1. Almennar viðmerkingar 
 
Í sambandi við at danska stjórnin er farin undir at liberalisera tann danska spælimarknaðin, 
vera tær núverandi donsku spælilógirnar avtiknar, og nýggj lóggáva sett verk.  
Av tí at Løgtingslóg um ítróttarvedding v.m. hevur beinleiðis ávísing til Ríkislóg “om visse 
spil, lotterier og væddemål” í § 6, stk. 2, 2. pkt. er neyðugt at gera broytingar í lógini.   
 
Samstundis hevur danska lógarbroytingin stóran týdning fyri avtaluna millum Sp/f 
Ítróttarvedding og Danske Spil, sum vegna lógarbroytingina og lógarkravdar 
bygnaðarbroytingar í Danske Spil fellur burtur. 
Tí má nýggj avtala gerast partanna millum. 
 
Tann 1. januar 2011 fer Ríkislóg “om visse spil, lotterier og væddemål” úr gildi, og øll tann 
danska spælilóggávan verður savnað í 4 aðallógir: 

• Lov om spil 

• Lov om afgifter af spil 

• Lov om Danske Spil 

• Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 

Samstundis verður danski spælimarknaðurin í ávísan mun gjørdur rúmari. Danske Spil fer 
framvegis at hava einkarætt til at bjóða út eydnuspøl og hunda- og hestavedding, men 
møguleikin at bjóða út ítróttarvedding, online kasino og poker verður gjørdur fríari.  
Fyri at bjóða út spøl á danska marknaðinum krevst tó, at spælifyritøkurnar verða góðkendar av 
danska spælimyndugleikanum, fylgja donskum reglum og verða undir donskum eftirliti. Fyri at 
tryggja danska spælimarknaðin móti spælifyritøkum uttan góðkenning, verður heimild givin at 
sperrað atgongdin til heimasíður hjá hesum spælifyritøkum.  
 
Tað eru fleiri orsøkir til, at danska stjórnin er farin undir at broyta og nútímansgera donsku 
spælilóggávuna. Spælimarknaðurin hevur verið merktur av útlendskum útbjóðarum og 
ólógligari marknaðarføring, og harafturat hevur danska stjórnin ynski um at sleppa undan 
fíggjarligum lógarbrotum, skatta og avgjaldsundanførslum og hvítvasking av pengum, og at 
skapa betri verju fyri borgararnar við at seta herd krøv til spæliútbjóðarar. 
 
Danmark hevur samstundis eisini verið undir hørðum trýsti frá EU Kommissiónini, ið metir, at 
danska spælilóggávan ikki er í samsvari við art. 49, ið viðvíkur fría ferðing fyri tænastur innan 
EU og møguleikan frítt at stovna virksemi.  
 
Tá  Ríkislóg “om visse spil, lotterier og væddemål” fellur burtur, hevur hetta ikki bara týdning 
fyri Løgtingslóg um ítróttarvedding,  men eisini fyri grundarlagið undir avtaluni millum 
Danske Spil og Sp/f Ítróttarvedding. 
 
Avleiðingarnar av at danska spælilóggávan broytist eru hesar: 

1) Løgtingslóg nr. 34 frá 23. apríl 1999 um ítróttarvedding v.m. hevur beinleiðis ávísing til 
Ríkislóg “om visse spil, lotterier og væddemål” í § 6, stk. 2, 2. pkt, tí er neyðugt at 
broyta lógina um ítróttarvedding. 
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2) Ríkislóg “om visse spil, lotterier og væddemål” er grundarlagið undir avtaluni millum 
Danske Spil og Sp/f Ítróttarvedding, og avtalan fellur tí burtur, tá núverandi danska 
spælilóggávan fer úr gildi, væntandi 1. januar 2011. 

3) Sambært § 6a, stk. 2 í Ríkislóg “om visse spil, lotterier og væddemål” fellur yvirskotið 
av tí, føroyingar spæla fyri í Danske Spil, aftur til Føroya. Hendan áseting fellur burtur í 
nýggju spælilóggávuni.  

4) Eftir verandi donsku spælilóggávuni fer eitt 15 % avgjald av vinningum oman fyri 200 
kr í danska statskassan. Eftir nýggja lógaruppskotinum fer ikki at verða kravt avgjald av 
tí, sum spælt verður fyri í Føroyum.  

5) Um Sp/f Ítróttarvedding bert ger avtalu við tann partin av Danske Spil, sum heldur fram 
sum monopol, fer útboðið av spølum samanborið við í dag, at minka. 

Vegna donsku lógarbroytingina er neyðugt at fáa allar tilvísingar til donsku lóggávuna í Lóg 
um ítróttarvedding v.m. strikaðar.  
 
Sp/f Ítróttarvedding hevur seinastu árini býtt út millum 8 og 10 mió. kr um árið til 
ítróttarendamál og til barna- og ungdómsarbeiði. Inntøkurnar stava, sum nú er, allar frá 
yvirskoti av spølum hjá Danske Spil. Av tí at ásetingin um, at yvirskotið av tí, føroyingar spæla 
fyri, fellur aftur til Føroya, dettur burtur í nýggju spælilóggávuni, og av tí at Danske Spil 
frameftir bert kemur at útbjóða tey spøl, ið ikki verða liberaliseraði, er vandi fyri, at Sp/f 
Ítróttarvedding kann missa heilt nógva um ikki alla inntøku, tá ið nýggja skipanin verður sett í 
verk í Danmark, og hevði hetta verið ein stórur smeitur fyri ítróttin og barna- og 
ungdómsarbeiði. 
Fyri at tryggja Sp/f Ítróttarvedding sum best er tí neyðugt: 
 

1) at geva Sp/f Ítróttarvedding møguleika at gera avtalu við aðrar veddingarfyritøkur, 
herundir tann partin av Danske Spil, sum verður liberaliseraður. Hetta gevur eisini Sp/f 
Ítróttarvedding eina betri samráðingarstøða í mun til Danske Spil, ið so møguliga kann 
gjalda fyri eina eksklusivavtalu, 

 
2) at áseta eitt avgjald uppá 15 % av tí partinum av vinninginum sum er oman fyri 200 kr. 

Av tí at ásetingin í donsku lóggávuni, um at yvirskotið av tí, spælt verður fyri í 
Føroyum, fellur burtur, er óvist, hvussu nógv Sp/f Ítróttarvedding kann samráða seg 
fram til við Danske Spil. Áður hava føroyingar rindað eitt lógarásett avgjald upp á 15 % 
av vinningum oman fyri 200 kr til danska statskassan. Hetta avgjald verður, sum nevnt 
omanfyri, ikki longur kravt av føroyskum spælarum eftir nýggju donsku lóggávuni, og 
hetta kann tí tryggja nakað av inntøku,   

 
 

3) at møguleiki verður fyri at lata ólógligar heimasíður aftur. Hetta hevði gjørt tað tórførari 
at spæla hjá ólógligum útbjóðarum, og meira áhugavert at spæla hjá lógligu 
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útbjóðarunum. Hetta hevði økt um trygdina fyri spælararnar, samstundis sum yvirskotið 
av spælinum fór til Sp/f Ítróttarvedding.   

 
Fyri at røkka hesum endamálum er tí heimild sett í lógaruppskotinum fyri, at Sp/f 
Ítróttarvedding kann gera avtalur við veddingarfeløg, ið eru góðkend av tí danska 
spælimyndugleikanum. Landsstýrismaðurin skal tó góðkenna avtaluna, og avtalan kann í mesta 
lagi verða gjørd fyri eitt 5 ára tíðarskeið í senn.  
 
At veddingarfeløgini eru góðkend av danska spælimyndugleikanum, hevur við sær, at feløgini 
skulu lúka nakrar treytir. Millum annað skulu feløgini metast at kunna dríva virksemi 
fíggjarliga forsvarligt og vera kvalificeraði at reka spælivirksemi í samsvari við góða siðvenju 
innan økið. Allir persónar í stýrinum hjá einum felagi skulu eisini lúka hesar treytir.  
 
Veddingarfeløgini skulu hava eitt umboð, sum er góðkent av danska spælimyndugleikanum, og 
má hetta umboð ikki vera undir konkurs ella tílíkt, ikki verða ákærdur ella dømdur fyri nakað 
revsivert brot og ikki hava skuld til tað almenna.  
 
Góðkendu veddingarfeløgini skulu upplýsa spælararnar um: 

1) allar kostnaðir, ið hanga saman við luttøku í veddingarspølum (gjald, post, frakt v.m.) 

2) virðið av samlaðu vinningunum(marknaðarvirði) 

3) hvar og nær vinnararnir verða lýstir 

4) hvat útgjaldingarprosentið er 

5) byrjunar- og endadag fyri luttøku 

6) mannagongdir, ið verða nýttar at finna vinnararnar 

7) hvussu vinningarnir verða handaðir vinnarunum 

8) freist fyri fyrning av kravi upp á vinningar 

9) navn og fysisk adressa hjá loyvishavaranum, hvar loyvishavari er stovnaður, 
teldupostadressa og postadressa og aðrar upplýsingar um loyvishavara, ið ger tað 
møguligt at samskifta við loyvishavaran. 

10) V-talið um loyvishavari er skrásettur 

11) hvussu spælari kann kæra til loyvishavara og  

12) loyvisdagin fyri at útbjóða spøl 

Upplýsingar skulu vera lætt atkomiligar og lættar at finna bæði hjá teimum, sum spæla, og hjá 
myndugleikunum.   
 
Góðkenningin inniber eisini, at krøv verða sett til marknaðarføringina. 



INNLENDISMÁLARÁÐIÐ 
 

8 
 

Um veddingarfeløgini ikki gera sum lógin krevur ella sambært treytunum í góðkenningini, 
kann spælimyndugleikin, um brotið er grovt og endurtekur seg, taka spæliloyvi aftur.  
 
Serliga strong krøv verða sett til veddingarfeløgini, tá tað snýr seg um online spøl, og serliga 
skulu ung undir 18 ár verjast. Spælarar skulu skráseta seg á heimasíðuni, áðrenn til ber at 
spæla, og tá skal aldurin á spælaranum sannroynast. Harafturat skal heimasíðan við jøvnum 
millumbili, meðan spælt verður, koma við eini ávaring um, at yvirdrivið spæl kann verða 
vandamikið. Tá skal heimasíðan samstundis kunna spælaran um góða spæliatferð. Eisini skal 
bera til hjá spælaranum at seta eitt mark fyri, hvussu nógv spælast kann fyri, og hvussu nógv 
kann tapast. Afturat hesum er ein hópur av øðrum tiltøkum, sum skulu verða í lagi.  
Við at knýta loyvið at gera avtalur við veddingarfeløg saman við eini treyt um góðkenning av 
donsku (norðurlendsku) spælimyndugleikunum, sleppa føroyskir myndugleikar undan at skula 
eftirkanna veddingarfelagið, og sparir hetta kostnað. 
  
 Í lógaruppskotið er eisini sett heimild hjá landsstýrismanninum at gera reglur um 
góðkennigargjald. Harafturat er ásett eitt gjald av vinningum sum fara uppum 200 kr. Av tí at 
lógarásetingin, um at yvirskotið av tí, ið spælt verður fyri í Føroyum, skal falla aftur til Føroya, 
er dottin burtur eftir donsku lógarbroytingina, er torført at vita, hvørja avtalu Sp/f 
Ítróttarvedding kann gera við Danske Spil. Tí hevur IMR hildið tað verið neyðugt at seta hesar 
ásetingar í lógina, fyri at tryggja, at inntøkan hjá Sp/f Ítróttarvedding minkar sum minst.  
 
Í sambandi við lógarbroytingina heldur IMR tað vera rætt, at geva Happadráttargrunninum part 
av avlopinum hjá Sp/f Ítróttarvedding. Happadráttargrunnurin býtir út pengar til tiltøk til frama 
fyri brekað og hevur, eftir at happadrátturin verður avtikin 1. januar 2011, ongar inntøkur. 
Áðrenn Sp/f Ítróttarvedding var stovnað, var møguleiki hjá MBF at søkja um pening frá 
Danske Spil gjøgnum Ríkisumboðið. Hesin møguleiki fall burtur, tá Sp/f Ítróttarvedding varð 
stovnað, og allur peningurin frá Danske Spil skuldi umsitast av Sp/f Ítróttarvedding. MBF 
hevur í dag 24 limafeløg og umboðar uml. 6000 limir. Játtanin, sum MBF fær tilutað yvir 
fíggjarlógina, skal býtast millum MBF og limafeløgini hjá MBF. Upphæddin á fíggjarlógini 
hevur staðið í stað síðani 2004, samstundis sum talið á limafeløgunum er vaksandi. Hetta 
inniber, at alt fleiri eru um at býta somu pengar og upphæddin røkkur bert til dagliga raksturin 
hjá feløgunum og ikki til onnur átøk. Tí hevur møguleikin at søkja fíggjarligan stuðul úr 
happadráttargrunninum verið sera týdningarmikil, tá talan hevur verið um at skipa fyri 
ymiskum átøkum sum t.d. fyrilestrar, ráðstevnur, upplýsandi faldarar o.a. 
Happadráttargrunnurin fær tí eftir nýggja uppskotinum 5 % av avlopinum hjá Sp/f 
Ítróttarvedding, meðan parturin hjá landsstýrismanninum í skúla- og mentamálum at býta út til 
barna- og ungdómsarbeiði verður settur niður úr 20 % til 15 %. Orsøkin til, at valt er at gera á 
hendan hátt, er tann, at barna- og ungdómsarbeiði longu verður tilgóðasæð í upphæddina til 
F.U.R. 
 
Uppskotið hevur verið sent til ummælis hjá: 
 
Mentamálaráðnum 
Almannaráðnum 
Vinnumálaráðnum 
Fíggjarmálaráðnum 
Landsgranskoðanini 
Sp/f Ítróttarvedding 
ÍSF 
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FUR 
Happadráttargrunninum 
MBF 
 
Harumframt hevur lógaruppskotið ligið frammi á heimasíðuni hjá Innlendismálaráðnum á 
www.imr.fo til almenna hoyring.  
 
Hesi hava ummælt lógaruppskotið: 
 
Mentamálaráðið 
Landsgranskoðanin 
Sp/f Ítróttarvedding 
ÍSF 
FUR 
Happadráttargrunnurin 
MBF 
 
Niðanfyri er gjørdur ein stuttur samandráttur av teimum mest týðandi viðmerkingunum. 
Viðmerkingarnar í síni heild eru annars hjálagdar lógaruppskotinum sum fylgiskjal.  
 
Mentamálaráðið frámælir, at teirra partur av avlopinum hjá Sp/f Ítróttarvedding verður 
lækkaður úr 20% niður í 15% fyri at 5% kann fara til Happadráttargrunnin. Mentamálaráðið 
skilir væl óhepnu støðuna hjá Happadráttargrunninum, nú grunnurin misti einastu inntøkukeldu 
sína í sambandi við, at lógin um føroyskan happadrátt fór úr gildi 1. januar, men metir, at talan 
er um eitt stórt inntriv í teirra játtan, ið frammanundan ikki røkkur til allar tær umsóknir, ið 
koma inn. Til hetta er at siga, at Mentamálaráðið og FUR bæði lata stuðul til barna- og 
ungdómsarbeiði, hóast stuðulsendamálið kanska ikki er heilt tað sama. Harafturat kundi MBF 
søkja stuðul frá Danske Spil gjøgnum ríkisumboðið áðrenn Sp/f Ítróttarvedding varð stovna,  
og heldur Innlendismálaráðið tað tí vera rætt, at lata Happadráttargrunninum stuðul frá Sp/f 
Ítróttarvedding, nú grunnurin ikki longur hevur nakra inntøku.   
 
Mentamálaráðið ger eisini vart við, at heimildin í § 6 til at leggja eitt avgjald upp á 15%  á 
vinningar oman fyri 200 kr, ikki tekur hædd fyri,  at tað longu skal svarast eitt gjald til 
landskassan upp á 15% av vinningum oman fyri 3000 kr sambært Løgtingslóg nr. 99 frá 29. 
desember 1998 um gjald av vinningi við burturluting v.m.  Innlendismálaráðið hevur tikið 
viðmerkingina til eftirtektar og hevur vent sær til Fíggjarmálaráðið fyri at fáa vita hvat kann 
gerast. Niðurstøðan er, at § 12, stk. 2 í lóg um gjald av vinningi við burturluting v.m., má 
broytast, soleiðis at avgjald av vinningum, sum eru umfataðir av lóg um ítróttarvedding, verður 
roknað eftir lóg um ítróttarvedding. 
 
Landsgrannskoðanin ger vart við, at tað hevur verið trupult at fáa til vega roknskapir frá t.d. 
ÍSF og sersambondum undir ÍSF. Landsgrannskoðanin ynskir tí at fáa eina greiðari heimild til 
at fáa hendur á skjøl, og hevur Landsgrannskoðanin tí gjørt uppskot til nýggja orðing av § 10, 
stk. 1. Innlendismálaráðið hevur gingið viðmerkingini á møti og hevur umorðað § 10, stk. 1 
samsvarandi.  
 
Landsgrannskoðanin vísir eisini á, at ongar neyvari reglur eru gjørdar um roknskap og 
grannskoðan av teimum feløgum, sum fáa stuðul sambært lógini um ítróttarvedding. Heldur 
ikki er heimild í lóg um ítróttarvedding, at áseta tílíkar reglur. Innlendismálaráðið hevur tikið 
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hetta til eftirtektar og hevur sett eina heimild til landsstýrismannin at gera neyvari reglur um 
roknskap og grannskoðan av teimum feløgum, sum fáa stuðul sambært lógini um 
ítróttarvedding í § 12. 
 
Sp/f Ítróttarvedding mælir frá, at freistin at luta út avlopið verður broytt frá seks mánaðum til 
tríggjar mánaðir eftir roknskaparárslok. Felagið hevur onga trygd fyri, at grannskoðarin kann 
lata felagnum roknskapin í so mikið góðari tíð, at tríggjar mánaðar freistin verður hildin. 
Harafturat samsvarar hetta ikki við galdandi felags lóggávu um seks mánaðar freist at lata 
Skráseting Føroya roknskap. Viðmerkingin er tikin til eftirtektar. 
 
Sp/f Ítróttarvedding skýtur upp, nú inntøkurnar hjá Sp/f Ítróttarvedding kunnu væntast at 
minka, at parturin hjá Mentamálaráðnum av yvirskotinum fellur burtur. Grundgevingin fyri 
hesum er tann, at peningingurin, ið Mentamálaráðið útlutar, fer til júst somu endamál, sum tey 
hjá FUR. Á hendan hátt kundi parturin hjá ÍSF og FUR vaksið lutfalsliga. Harafturat verður 
skotið upp, at peningurin, sum skal fara til Happdráttargrunnin, ístaðin kundi farið beinleiðis til 
MBF. Til hettar er at siga, at hóast peningurin, ið verður útlutaður av FUR og 
Mentamálaráðnum bæði fara til barna- og ungdómsarbeiði, so eru stuðulsendamálini tó ymisk. 
Tí metir Innlendismálaráðið tað ikki verða rætt at skerja partin hjá Mentamálaráðnum meira 
enn niður í 15 %. Hvat viðvíkur Happadráttargrunninum, so útlutar hann pening til átøk til 
frama fyri brekað, sum t.d fyrilestrar, ráðstevnur og gerð av ymiskum upplýsandi tilfari, ið 
feløgini ikki høvdu megnað uttan fíggjarligan stuðul. Peningurin kann bæði fara til feløg og til 
einstaklingar. MBF arbeiðir hinvegin við politikki fyri brekað. Innlendismálaráðið varðar ikki 
av Happadráttargrunninum. 
 
Bæði ÍSF og FUR vísa á, at tað hevur stóran týdning fyri feløgini, at upphæddin, ið verður 
útlutað av Sp/f Ítróttarvedding, framhaldandi verður so stór sum gjørligt. Av tí at inntøkurnar 
hjá Sp/f Ítróttarvedding væntandi minka í framtíðini, og tí at peningurin er ógvuliga smábýttur 
sum er, mæla feløgini til, at ein onnur loysn verður funnin fyri Happadráttin. 
Innlendismálaráðið er vitandi um, at feløgini hava stóran tørv á tí peningi, ið verður útlutaður 
av Sp/f Ítróttarvedding, tí hevur Innlendismálaráðið eisini valt at taka peningin til 
Happadráttargrunnin frá partinum hjá Mentamálaráðnum. Harafturat høvdu feløg hjá teimum 
brekaðu, áðrenn Sp/f Ítróttarvedding var stovnað, møguleika at søkja um stuðul frá Danske Spil 
ígjøgnum ríkisumboðið. 
  
Happadráttargrunnurin og MBF fegnast um, at lagt verður upp til, at Happadráttargrunnurin 
fær tillutað 5 % av avlopinum hjá Sp/f Ítróttarvedding. Happadráttargrunnurin stóð annars 
uttan inntøkur 1. jan 2011, tá Happadrátturin var avtikin. Happadráttargrunnurin hevur á 
hvørjum ári latið fíggjarligan stuðul til feløg, sum við fyrilestrum, ráðstevnum og upplýsandi 
tilfari hava varpað ljós á ymisk viðurskifti, ið hava týdning fyri fólk við serligum tørvi.  
Játtanin, sum MBF fær tillutað yvir fíggjarlógina, skal býtast millum MBF og limafeløgini hjá 
MBF, og hevur upphæddin á fíggjarlógini staðið í stað síðani 2004, samstundis sum talið á 
limafeløgum er vaksandi.  Upphæddin er nú so lítil, at tað er nærum ógjørligt hjá feløgum at 
skipa fyri átøkum, um fíggjarligur stuðul ikki verður fingin til vega úr t.d. 
Happadráttargrunninum. 
 
 
Kap. 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 
 
Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunu 
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Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunu 
 
Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunu 

Uppskotið hevur avleiðingar fyri landið. Heimildirnar hjá Sp/f Ítróttarvedding at innganga 
avtalur eru víðkaðar, og landsstýrismaðurin skal góðkenna hesar avtalur. Harafturat eru gjørdar 
heimildir at taka ymisk gjøld. Hetta hevur tó sera lítlar umsitingarligar avleiðingar fyri landið, 
av tí at hesar fyritøkur longu eru góðkendar av donsku/norðurlendsku spælimyndugleikunum.  
Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyir kommunurnar.  
Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna 

Sp/f Ítróttarvedding kann smbrt § 3 sjálvt søkja um loyvi at skipa fyri veddingum og talspølum 
í Føroyum. Hesin møguleiki var eisini til staðar í fyrrverandi lógini, men hevur Sp/f 
Ítróttarvedding ikki nýtt hendan møguleika. Nýggja uppskotið gevur heimild at krevja avgjøld 
frá spælifyritøkum, og um Sp/f Ítróttarvedding í framtíðini skuldi ynskt at troyta hendan 
møguleika, kann felagnum verða álagt avgjøld.   
Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 
Fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ongar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk 
øki í landinum. 
Sosialar avleiðingar 

Seinastu árini hevur Sp/f Ítróttarvedding býtt út á leið 8 – 10 mill kr um árið til ítróttin og til 
barna og ungdómstiltøk. Hetta ískoyti er ógvurliga týdningarmikið fyri tað sjálvbodna arbeiði, 
ið verður gjørt í ítróttarfelagskapum og í barna- og ungdómsfelagskapum. Nýggja uppskotið 
tryggjar, at Sp/f Ítróttarvedding framvegis hevur inntøkur og sostatt kann halda áfram at stuðla 
hesum arbeiði. 
Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 

Tað eru ongar avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 
 
 
 
 Fyri landið/ 

lands-
myndugleika
r 

Fyri 
kommunalar 
myndugleika
r 

Fyri 
pláss/øki 
í 
landinu
m 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar/felagsskap
ir 

Fyri 
vinnun
a 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarliga
r avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisliga
r avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 
mun til altjóða 
avtalur og 
reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar 

   Ja  
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Kap. 3. Serligar viðmerkingar 
 
Til § 1: 
Greinin staðfestir, hvør eigur Sp/f Ítróttarvedding, og hvussu stóran part, hvør eigur av 
innskotspeninginum. 
 
Til § 2 
Sp/f Ítróttarvedding er eitt smápartafelag, og tað eru reglurnar í smápartafelagslógini, ið eru 
galdandi fyri felagið. 
Ásetingarnar í uppskotinum svara til tær í verandi lóg, hóast orðingin er broytt fyri at gera 
lógina greiðari.  
 
Til § 3 
Um Sp/f Ítróttarvedding vil skipa fyri spølum, skal loyvi fáast frá landsstýrismanninum, og 
ásett verður undir hvørjum treytum loyvi kann verða veitt. Loyvið skal endurnýggjast í minsta 
lagi 5.  hvørt ár, men kann endurnýggjast, áðrenn 5 ár eru farin.   
Ásett verður, at umframt tær í lógini nærri tilskilaðu treytir, sum skulu setast, kann 
landsstýrismaðurin eisini seta aðrar treytir. Hetta kunnu t.d verða reglur um aldursmark fyri 
spøl, reglur viðvíkjandi marknarføring og reglur viðvikjandi verju av spælaranum. 
Landsstýrismaðurin kann eftir tilmæli frá Sp/f Ítróttavedding áseta nærri treytir fyri spøl, sum 
Sp/f Ítróttarvedding hevur fingið loyvið til. 
 
Heimildirnar hjá landsstýrismanninum eru nakað víðkaðar, við tað at orðingin er broytt frá at 
heimila landstýrismanninum at geva loyvi til veddingar og talspøl til at heimila 
landsstýrismanninum at kunna geva loyvi til spøl.  
 
Til § 4 
Ásetingin heimilar Sp/f Ítróttarvedding at gera avtalur við veddingarfeløg, sum eru góðkend av 
danska spælimyndigleikanum ella spælimyndugleikanum í einum av hinum norðurlondunum 
undir nærri tilskilaðum treytum. At veddingarfelagið er góðkent av einum spælimyndugleika í 
einum av hinum norðanlondunum tryggjar, at veddingarfelagið er undir eftirliti, at felagið er 
fíggjarliga støðufast, og at krøv eru sett til trygdina hjá spælaranum, og hvussu spølini verða 
marknaðarførd.  Landsstýrismaðurin skal harafturat góðkenna avtaluna fyri at tryggja, at 
hendan er í samsvari við føroyska lóggávu.   
 
Hetta er ein víðkan av heimildunum samanborið við verandi lóg. Orsøkin til víðkaðu 
heimildirnar er, at vandi er fyri, at inntøkurnar hjá Sp/f Ítróttarvedding minka í sambandi við 
donsku lógarbroytingina, við tað at ásetingin í verandi donsku lóg um, at yvirskotið av tí, ið 
spælt verður fyri í Føroyum, fellur aftur til Føroyar fellur burtur við lógarbroytingini. Hetta ger, 
at Sp/f Ítróttarvedding stendur veikari, tá ið nýggj avtala skal gerast við Danske Spil. Harafturat 
hevur liberaliseringin av danska spælimarknaðinum við sær, at Danske Spil skal býtast sundur, 
og harvið fer inntøkan hjá Danske Spil tí helst at minka. Fyri at byrgja upp fyri hesum fær Sp/f 
Ítróttarvedding møguleika at kunna gera avtalu við feløg, sum eru góðkend í Danmark og í 
hinum norðanlondunum.  
 
Til § 5 
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Ásetingin er nýggj og gevur landsstýrismanninum møguleika fyri at áseta reglur um gjald fyri 
góðkenning av avtalum, ið Sp/f ítróttarvedding ger við veddingarfeløg. Talan er um eittans 
gjald, sum verður rindað, tá umsókn um góðkenning verður latin inn.  
 
Til § 6 
Ásetingin er nýggj og samsvarar við ta donsku ásetingina. Eftir verandi donsku spælilóggávu 
fer eitt 15 % avgjald í danska landskassan, eisini av vinningum ið fara til Føroya. Eftir nýggja 
danska lógaruppskotinum fer ikki at vera kravt avgjald av tí, sum spælt verður fyri í Føroyum 
frameftir. 
Fyri at tryggja Sp/f Ítróttarvedding inntøku, verður tí ásett eitt gjald upp til 15 % av vinningum 
oman fyri 200 kr. Hetta gjald fellur smb § 7 aftur til Sp/f Ítróttarvedding.  
 
Til § 7 
Ásetingin er nýggj og tryggjar, at gjøld frá veddingarfyritøkum, ið koma inn á føroyska 
marknaðin, fella aftur til Sp/f Ítróttarvedding. Gjøldini koma í hesum førum í staðin fyri tann 
partin av yvirskotinum, sum stavar frá spølum í Føroyum. Í teimum førum har Sp/f 
Ítróttarvedding við avtalu fær ein minni part av yvirskotinum enn í dag, kunnu gjøldini verða 
eitt íkast, so inntøkurnar hjá Sp/f Ítróttarvedding ikki minka ov nógv.  
 
 
Til § 8 
Tað verður ásett, at avlopið hjá Sp/f Ítróttarvedding skal býtast út til almannagagnlig endamál 
soleiðis, sum tilskilað er í uppskotinum. Ásetingin er í høvðusheitum tann samasum í verandi 
lóg, tó er prosentsatsurin, sum skal fara til Mentamálaráðið at býta út, lækkaður úr 20 % niður í 
15 %. Ístaðin fær Happadráttargrunnurin 5 % at býta út til tiltøk til frama fyri brekað.  
 
Orsøkin til hetta er, at Happadrátturin verður avtikin tann 1. januar 2011. Hetta viðførir at 
Happadráttargrunnurin, ið hevur lutað pengar út til tiltøk til frama fyri teimum brekaðu, ikki 
longur hevur nakra inntøkukeldu. Tí heldur Innlendismálaráðið tað verða rætt, at 
gevagrunninum eina upphædd frá Sp/f Ítróttarvedding, sum eisini missir ein kappingarneyta, tá 
Happadrátturin verður avtikin. 
 
Til § 9 
Ásetingin í stk. 1 gevur, eftir áheitan frá Landsgrannskoðanini, greiða heimild til 
Landsgrannskoðanina at kunna fáa hendur á øll skjøl frá stovnum/feløgum, ið fáa stuðul eftir 
hesi lóg. Um landsgrannskoðarin kemur fram á, at peningurin ikki er nýttur til almannagagnlig 
endamál sbrt. § 9, fær landsstýrismaðurin, eftir at hetta er ásett í kunngerð, heimild til at býta 
peningin út, til viðurskiftini eru komin í rætt lag, og landsstýrismaðurin hevur fingið vissu fyri, 
at peningurinin framyvir fer til tey lógarásettu endamálini.  
 
Til § 10 
Ásetingin gevur landsstýrismanninum heimild at skipa fyri eftirliti við roknskapinum og 
virkseminum hjá Sp/f Ítróttarvedding og gevur eftirlitinum heimild at fáa neyðugu 
upplýsingarnar fyri at útinna eftirlitið. 
 
Til § 11 
Ásetingin er komin í lógina eftir áheitan frá Landsgrannskoðanini. 
 
Til § 12  
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Ásetingin er í høvðusheitum tann sama sum § 8 í verandi lóg, men hildið hevur verið, at 
ásetingin var meira hóskandi her. Ásetingin heimilar, at loyvi til at skipa fyri spølum kann 
takast aftur, um álvarsligt brot ella brot upp í saman verða gjørd á lógina. 
 
Til § 13 
Heimildin er tann sama sum í § 12 í upprunalógini, men er víðkað til at geva 
landsstýrismanninum heimild at gera reglur um steingjan av heimasíðum, ið bjóða út ólóglig 
spøl. Hetta er bæði fyri at verja tey spøl, ið Sp/f Ítróttarvedding bjóðar út, men eisini fyri at 
tryggja, at spælarin verður so væl vardur sum møguligt. 
 
 
  
Til § 14 
Landsstýrismaðurin ásetir við kunngerð, nær lógin skal fáa gildi. Orsøkin til hetta er, at 
landsstýrismaðurin ynskir, at lógin skal koma í gildi sama dag sum danski lógarpakkin kemur í 
gildi í Danmark. Danski lógarpakkin skuldi eftir ætlan koma í gildi 1. januar 2011, men 
orsakað av trupulleikum við Evropa kommisiónini er eitt sindur óvist, nær lógarpakkin kemur í 
gildi í Danmark, men væntandi verður tað tíðliga í vár. 
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