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Løgtingið 
 
 
 
 
Løgtingsmál nr. 155/2007: Uppskot til løgtingslóg um avgjøld við skráseting av 
motorakførum 

 
 
 

Uppskot 
 

til 
 

løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum 
 
 

Kapittul 1 
Gildisøki 

 
§ 1. Henda løgtingslóg er galdandi fyri 
motorakfør, ið eru skrásetingarskyldug eftir 
ferðslulógini, tó undantikið prutl. 
 

Kapittul 2 
 Virðisavgjald 

 
§ 2. Fyri skrásetingarskyldug motorakfør, 
sbr. § 1, verður ásett eitt skrásetingargjald, 
ið er eitt virðisgjald.  
Stk. 2. Avgjaldskylduga virðið er CIF-virðið 
á motorakfarinum við allari tí útgerð, 
motorakfarið hevur, tá tað stendur í 
føroyskari havn.  
Stk. 3. Virðisavgjald verður goldið í 
landskassan, tá motorakfarið verður skrásett. 
Stk. 4. Fyri innflutt nýggj motorakfør, ið 
hava verið á goymslu her á landi í meira enn 
eitt ár, verður virðisavgjaldið lækkað 10% 
fyri hvørt byrjað ár, tó ongantíð meira enn 
30%. 
 
§ 3. Fyri persónvognar verður goldið 50% í 
virðisavgjaldi av avgjaldskylduga virðinum 
til og við 100.000 kr., og 75% verður goldið 

í virðisavgjaldi av avgjaldskylduga virðinum 
oman fyri 100.000 kr. 
 
§ 4. Fyri vøruvognar verður goldið 20% í 
virðisavgjaldi av avgjaldskylduga virðinum. 
Stk. 2. Verður vøruvognur skrásettur sum 
persónvognur, áðrenn 10 ár (120 mánaðir) 
eru gingin frá skrásetingini sum vøruvognur, 
verður virðisavgjaldið goldið sbrt. § 3, stk. 
1, lutfalsliga samsvarandi tíðini, sum restar í 
teimum 120 mánaðunum. 
 
§ 5. Fyri motorsúkklur við motorstødd til og 
við 50 cm3 er virðisavgjaldið 20% av 
avgjaldskylduga virðinum. Fyri 
motorsúkklur við motorstødd yvir 50 cm3 er 
virðisavgjaldið 65% av avgjaldskylduga 
virðinum. Fyri motorsúkklur, ið hava verið 
endaliga skrásettar uttanlands, er 
virðisavgjaldið 155% av virðinum sbrt. § 6. 
 
§ 6. Fyri motorakfar, ið hevur verið endaliga 
skrásett uttanlands í minni enn 5 ár, verður 
avgjaldskylduga virðið niðurskrivað 10% 
árliga av upprunaliga virðinum á 
motorakfarinum, tá tað var spildurnýtt. 
Stk. 2. Fyri motorakfar, ið hevur verið 
endaliga skrásett í útlandi í 5 ár ella longri, 
er avgjaldskylduga virðið 50% av 
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upprunaliga virðinum á motorakfarinum, tá 
tað var spildurnýtt. 
 
§ 7. Undantikin virðisavgjaldi eru: 
1)   Hýru- og skúlaakfør. Fyri at skráseta 

motorakfar sum hýru- ella skúlavogn 
krevst loyvi frá Akstovuni. Verður hýru- 
ella skúlavognur skrásettur til privata 
nýtslu, áðrenn 36 mánaðir eru gingnir frá 
skrásetingini sum hýru- ella 
skúlavognur, verður virðisavgjaldið 
goldið, sbrt. §§ 3-5, lutfalsliga 
samsvarandi tíðini, sum restar í teimum 
36 mánaðunum. Verður hýru- ella 
skúlavognur seldur til sama vinnuliga 
endamál, skal keyparin hava loyvi frá 
Akstovuni. Hesar ásetingar eru eisini 
galdandi fyri motorsúkklur við 
motorstødd yvir 50 cm3, sum verða 
nýttar til skúlakoyring.   

2)   Neyðsendarakfør og líkvognar. Verður 
neyðsendarakfar ella líkvognur 
skrásettur til privata nýtslu, áðrenn 36 
mánaðir eru gingnir frá skrásetingini 
sum neyðsendarakfar ella líkvognur, 
verður virðisavgjaldið goldið, sbrt. §§ 3 
ella 4, lutfalsliga samsvarandi tíðini, sum 
restar í teimum 36 mánaðunum. 

3)  Smábussar til 10-19 fólk, føraran 
íroknaðan, sum eru góðkendir til 
vinnuligan ferðafólkaflutning. Verður 
smábussurin, sum er góðkendur til 
vinnuligan ferðafólkaflutning, skrásettur 
sum persónvognur, áðrenn 120 mánaðir 
eru gingnir frá skrásetingini sum 
smábussur, góðkendur til vinnuligan 
ferðafólkaflutning, verður 
virðisavgjaldið goldið, sbrt. § 3, 
lutfalsliga samsvarandi tíðini, sum restar 
í teimum 120 mánaðunum. 

4)  Smábussar og persónvognar til fleiri enn 
5 fólk, føraran íroknaðan, sum verða 
skrásettir til at koyra fólk á ellis- og 
røktarheimum, sambýlum, vardum 
bústovnum og vardum verkstøðum. 
Smábussurin ella persónvognurin skal 
við loyvi frá Akstovuni skrásetast í navni 
stovnsins. Verður smábussurin ella 
persónvognurin skrásettur til aðra privata 
nýtslu, áðrenn 72 mánaðir eru gingnir frá 
skrásetingini í navni stovnsins, verður 
virðisavgjald goldið, sbrt. § 3, lutfalsliga 

samsvarandi tíðini, sum restar í teimum 
72 mánaðunum. 

5)   Lastbilar við heildarvekt yvir 3.500 kg.  
6) Bussar við heildarvekt yvir 5.000 kg.  
7)   Tjaldbilar (autocamparar), ið 

upprunaliga eru verksmiðjuframleiddir 
sum tjaldbilar. Uppbygdir tjaldbilar, ið 
upprunaliga ikki eru 
verksmiðjuframleiddir sum tjaldbilar, 
skulu lúka fylgjandi treytir: Eginvektin 
skal vera oman fyri 2.500 kg., hæddin í 
tjaldkabinuni skal vera í minsta lagi 170 
cm. Motorakfarið skal vera innrættað 
sum tjaldbilur við fast uppsettum køki og 
møguleika at reiða upp til í minsta lagi 4 
verulig sovipláss. Tað skal ikki vera 
neyðugt at taka burtur ella flyta bilsetur 
fyri at nýta køkin. 

8) Motorakfør, sum bara nýta ravmagn ella 
vetni til framdrift, og sum eru skrásett 
áðrenn 1. januar 2010. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann við 
kunngerð áseta nærri reglur fyri 
motorakfør í stk. 1.  

 
Kapittul 3 

CO2-avgjald 
 
§ 8. Fyri skrásetingarskyldug motorakfør 
verður goldið CO2-avgjald. CO2-avgjaldið 
verður ásett eftir, hvussu nógv gramm av 
CO2  kemur úr motorakfarinum fyri hvønn 
kilometur (g/km). 
Stk. 2. CO2-avgjaldið verður goldið í 
landskassan, tá ið motorakfarið verður 
skrásett. 
Stk. 3. CO2-avgjaldsatsirnir eru hesir: 

 
CO2-útlát (g/km) CO2-avgjald (kr/g)

Til og við 120 20,-
Yvir 120 , men í 
mesta lagið 140 200,-

Yvir 140, men í 
mesta lagið  180 300,-

Yvir 180 400,-
Stk. 4. Er CO2-útlátið ikki upplýst fyri 
motorakfarið, skal motorakfarið gjalda 25% 
eyka í virðisgjaldi oman á virðisgjaldið sbrt. 
§§ 3 ella 4, stk. 1. Hetta er tó ikki galdandi, 
um motorakfarið rindar umhvørvisgjald sbrt. 
kapitli 4 í hesi lóg. 
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§ 9. Undantikin CO2-avgjaldi eru: 
1)  Motorsúkklur sbr. § 5. 
2)  Neyðsendarakfør og líkvognar undir 

3.500 kg. Verður neyðsendarakfar ella 
líkvognur skrásettur til privata nýtslu, 
áðrenn 3 ár (36 mánaðir) eru gingin frá 
skrásetingini sum neyðsendarakfar ella 
líkvognur, verður CO2-avgjaldið goldið, 
sbrt. § 8, stk. 3.  

3)  Lastbilar við heildarvekt yvir 3.500 kg. 
4)  Bussar við heildarvekt yvir 5.000 kg. 
  

Kapittul 4 
Umhvørvisavgjald á lastbilar, bussar og 

vøruvognar 
 
§ 10. Fyri lastbilar, bussar og ávísar 
vøruvognar verður goldið umhvørvisavgjald, 
ásett eftir euronorminum.  
Stk. 2. Umhvørvisavgjaldið verður goldið í 
landskassan, tá motorakfarið verður skrásett. 
Stk. 3. Umhvørvisavgjald á lastbilar, har 
heildarvektin er oman fyri 3.500 kg., verður 
ásett við euronorminum sum 
útrokningargrundarlagi.  
Stk. 4. Umhvørvisavgjald á bussar, har 
heildarvektin er oman fyri 5.000 kg., verður 
ásett við euronorminum sum 
útrokningargrundarlagi.   
Stk. 5. Umhvørvisavgjald á vøruvognar, sum 
ikki hava CO2-útlátið upplýst á 
typugóðkenningini, verður ásett við 
euronorminum sum útrokningargrundarlagi. 
Stk. 6. Umhvørvisavgjaldið verður roknað 
við hesum satsum: 

Euronormur Umhvørvisavgjald (kr./kW)
Euro V 20,00
Euro IV 50,00
Euro III 300,00
Euro II 600,00
Euro I 900,00

Stk. 7. Er eingin euronormur upplýstur fyri 
motorakfarið, ið skal rinda 
umhvørvisavgjald sbrt. hesi grein, verður 
umhvørvisavgjaldsatsurin til euronorm I í 
stk. 6 nýttur sum útrokningargrundarlag til 
umhvørvisavgjaldið.   

 
 
 
 
 

Kapittul 5 
Burturbeiningargjald 

 
§ 11. Burturbeiningargjald á 5.000,- kr. 
verður goldið í landskassan, tá motorakfarið 
verður skrásett. 
 
§ 12. Burturbeiningargjaldið verður 
afturgoldið úr landskassanum, tá 
motorakfarið verður burturbeint. 
Stk. 2. Móttøkustøðin fær 1.000,- kr. av 
afturgoldna burturbeiningargjaldinum, tá 
motorakfarið verður endaliga burturbeint. 
Stk. 3. Eigarin av motorakfarinum fær 
4.000,- kr. av afturgoldna 
burturbeiningargjaldinum úr landskassanum, 
tá motorakfarið verður endaliga burturbeint. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann við 
kunngerð áseta nærri reglur fyri útgjalding 
av burturbeiningargjaldinum. 
 
§ 13. Motorakfør kunnu bert latast inn til 
góðkenda móttøkstøð til endaliga 
burturbeining. 
 
§ 14. Motorakfør, ið vóru skrásett, áðrenn 
henda lóg kom í gildi, fáa 
burturbeiningargjald afturgoldið sbrt. § 12.  
 
§ 15. Reglurnar um burturbeiningargjald eru 
ikki galdandi fyri motorsúkklur.  
 

Kapittul 6 
Uppbygging av motorakførum 

 
§ 16. Skrokknummar má bert verða flutt, 
broytt, burturbeint ella ísett við loyvi frá 
Akstovuni. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann við 
kunngerð áseta nærri reglur um avgjøld sbrt. 
hesi lóg, tá akfør verða uppbygd aftaná 
ferðsluskaða, slit, tering o.a. 
 

Kapittul 7 
Útflutningur av motorakførum 

 
§ 17. Virðisgjaldið, ið er goldið sbrt. hesi 
lóg, fæst lutfalsliga afturgoldið, um 
motorakfarið verður tikið úr føroysku 
skrásetingini og flutt av landinum. 
Afturgoldna virðisavgjaldið verður lækkað 
10% árliga við aldrinum á motorakfarinum.  
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Stk. 2. Virðisavgjaldið verður ikki  
afturgoldið fyri motorakfar, ið hevur verið 
skrásett í Føroyum í, meira enn 11 ár, um 
motorakfarið verður tikið úr føroysku 
skrásetingini og flutt av landinum. 
 
§ 18. Um virðisavgjald verður afturgoldið, tá 
motorakfar verður tikið úr føroysku 
skrásetingini og flutt av landinum, verður 
somuleiðis burturbeiningargjald afturgoldið.  
 
§ 19. Landsstýrismaðurin kann við kunngerð 
áseta nærri reglur fyri útgjalding av 
virðisavgjaldi og burturbeiningargjaldi, um 
motorakfar verður tikið úr føroysku 
skrásetingini og flutt av landinum. 
 
§ 20. Er skaði á motorakfarinum, sum 
verður tikið úr føroysku skrásetingini og 
flutt av landinum, skal virðið á skaðanum 
mótroknast, áðrenn møguligt virðisavgjald 
og burturbeiningargjald verður afturgoldið. 
Stk. 2. Virðið á skaðanum er kostnaðurin av 
at umvæla skaðan, sum tryggingarfelag 
metir og ger upp fyri eigarans rokning.  
 
§ 21. Verður motorakfar, sum er útflutt og 
hevur fingið afturgoldið virðisgjaldið og 
burturbeiningargjaldið, flutt inn aftur til 
Føroyar, skal eigarin gjalda virðisgjaldið og 
burturbeiningargjaldið aftur í landskassan, 
sum varð afturgoldið, tá motorakfarið varð 
flutt av landinum. 

 
Kapittul 8 
Skjalprógv 

 
§ 22. Tann, ið letur motorakfarið skráseta 
(bilasøla, innflytari ella eigari), hevur skyldu 
at lata Akstovuni skjøl og upplýsingar, ið 
eru neyðugir fyri at fáa motorakfarið 
skrásett. 
 
§ 23. Eigarin av motorakfarinum hevur 
skyldu at lata skjøl og upplýsingar, ið eru 
neyðugir fyri at fáa burturbeiningargjaldið 
sbrt. hesi lóg afturgoldið, tá motorakfarið 
verður endaliga burturbeint. 
 
§ 24. Eigarin av motorakfarinum hevur 
skyldu at lata skjøl og upplýsingar, ið eru 
neyðug fyri at fáa virðisgjaldið og 

burturbeiningargjaldið afturgoldið, tá 
motorakfarið verður útflutt. 
 
§ 25. Akstovan tekur gjald á 3.000,- kr. fyri 
at útvega neyðug skjøl og upplýsingar 
uttanlands fyri motorakfar, ið áður hevur 
verið skrásett uttanlands, og sum nú skal 
skrásetast í Føroyum.  
 
§ 26. Akstovan hevur heimild at fáa skjala- 
og annað tilfar útflýggjað, ið seljarin nýtir 
sum avgjaldsgrundarlag. 
 
§ 27. Akstovan hevur heimild at fáa allar 
neyðugar upplýsingar frá Toll- og skattstovu 
Føroya til viðgerð av málum eftir hesi lóg. 
 

Kapittul 9 
Revsireglur 

 
§ 28. Við sekt verður tann revsaður, sum við 
vilja ella av grovum ósketni: 
1)   Gevur skeivar ella villleiðandi 

upplýsingar ella dylur upplýsingar til 
nýtslu fyri avgjaldseftirlitið hjá 
Akstovuni. 

2)   Brýtur § 16, stk. 1. 
3)   Brúkar eitt skrásetingarskyldugt akfar, 

sum er frítikið ella lutvíst frítikið fyri 
avgjald á ein hátt, sum ikki er í samsvari  

  við treytirnar fyri frítøku eftir tí 
ásetingini, sum heimilaði frítøkuni. 

4) Brúkar eitt skrásetingarskyldugt akfar í     
Føroyum, sum er tikið úr føroysku 
skrásetingini eftir reglunum um 
afturgjald av virðisgjaldinum í sambandi 
við útflutning.  

Stk. 2. Í reglum, ásettum við heimild í hesi 
lóg, kann revsing við sekt áleggjast tí, sum 
við vilja ella av grovum ósketni brýtur 
reglurnar í fyriskipanunum. 
Stk. 3. Tann, sum fremur eitt av nevndu 
brotum við vilja fyri at sleppa undan at 
gjalda til landskassan, verður revsaður við 
sekt, hefti ella fongsul upp til 2 ár. 
Stk. 4. Feløg v.m. (løgfrøðiligir persónar) 
koma undir revsiábyrgd eftir reglunum í 
kapitli 5 í revsilógini.  
 
§ 29. Verður lógarbrotið mett ikki at hava 
harðari revsing við sær enn sekt, kann 
Akstovan kunna viðkomandi um, at málið 



 
FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 

 

5 av 24 

kann verða gjørt av uttan rættarsókn, um 
viðkomandi viðgongur seg sekan í 
lógarbrotinum og váttar seg tilreiðar innan 
fyri eina ásetta freist at gjalda eina sekt. 
Stk. 2. Viðvíkjandi kunningini, sum er nevnd 
í stk. 1, verða reglurnar í rættargangslógini 
um innihald av ákæruriti ípolitimálum 
brúktar. 
Stk. 3. Verður sektin rindað rættstundis, ella 
eftir, at hon er samtykt, antin gjøgnum 
innheinting ella við at viðkomandi á annan 
hátt hevur liðið revsing fyri hana, fellur 
málið burtur. Tá mál um lógarbrot eftir § 28 
verða løgd fyri rættin, verða tey viðgjørd 
sum politimál. Tey í rættargangslógini 
nevndu rættarstig (rannsókn og hald) kunnu 
brúkast í sama mun sum í 
ríkisadvokatmálum. 
Stk. 4. Sektir eftir hesi lóg falla til 
landskassan. 
 

Kapittul 10 
Panting 

 
§ 30. Gjøld sbrt. hesi lóg kunnu innheintast 
við panting. Peningurin fer í landskassan. 
Útreiðslur í sambandi við innheintan verða 
at rinda av tí, ið hevur framt brotið. 

 
Kapittul 11 

Skrásetingarskyldug motorakfør, ið ikki 
eru avgjaldskyldug sambært hesi lóg 

 
§ 31. Akstovan kann í heilt serligum førum 
loyva útlendskt skrásettum motorakfari at 
koyra og virka í Føroyum í upp til 3 mánaðir 
uttan at avgreiða avgjald sbrt. hesi lóg. 
Stk. 2. Akstovan kann loyva persónum, ið 
hava fyribils tilhald í Føroyum, at flyta inn 
motorakfar til egna nýtslu í upp til 1 ár, uttan 
at umskráseta og uttan at avgreiða avgjøld 

eftir hesi lóg. Hesi motorakfør mugu ikki 
nýtast vinnuliga. 
 
§ 32. Undantikin avgjøldum sbrt. hesi lóg 
eru: 
1) Motorakfør hjá útlendskum 

stjórnarumboðum, ið hava sendiharratign 
her á landi. 

2) Motorakfør hjá útlendskum sendistovum 
og stovnum, ið samstarva á 
stjórnarligum støði.  

3) Motorakfør hjá millumtjóða 
verjusamgongum. 

4) Ellisakfør, sum eru yvir 25 ár og hava 
sama skap sum upprunaakfarið. 

 
Kapittul 12 

Kærumøguleikar 
  
§ 33. Avgerðir, tiknar sambært hesi lóg, 
kunnu innan 4 vikur kærast til Skatta- og 
avgjaldskærunevndina.  
Stk. 2. Freistin í stk. 1 verður roknað frá tí 
degi, kærarin hevur fingið fráboðan um 
avgerðina. 
    

Kapittul 13 
Skiftisreglur og gildiskoma 

 
§ 34. Henda løgtingslóg fær gildi 1. juni 
2008. Samstundis fer úr gildi løgtingslóg nr. 
175 frá 18. desember 1992 um 
skrásetingargjald av motorakførum. 
Kunngerð nr. 21 frá 19. februar 2003 um 
skráseting av motorakførum verður tó 
verandi í gildi.  
Stk. 2. Keypssáttmáli fyri spildurnýtt 
motorakfar, ið er fráboðaður Akstovuni 
áðrenn 1. juni 2008, verður viðgjørdur eftir 
higartil galdandi reglum. Tað er tó ein treyt, 
at motorakfarið er skrásett áðrenn 1. 
desember 2008. 

 
 
Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
   
Landsstýrið hevur sett sær fyri at fylgja Kyotu avtaluni og at knýta umhvørvis- og avgjalds-
politikkin saman. Tað er m.a. gjørt við hesum uppskotinum, sum ein arbeiðsbólkur undir Fíggjar-
málaráðnum hevur fyrireikað. 
 
Arbeiðsbólkurin, sum varð mannaður við umboðum fyri Fíggjarmálaráðið, Toll- og skattstovu 
Føroya, umhvørvisdeildina í Innlendismálaráðnum, Akstovuna og føroysku bilasølurnar, skuldi 
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koma við uppskoti um, hvussu ein partur av virðisgrundaða skrásetingargjaldinum í galdandi lóg 
um skrásetingargjald á motorakfør kann leggjast um til umhvørvisavgjald uttan at broyta virðið á 
bilunum hjá verandi bileigarum ov nógv. 
 
Arbeiðsbólkurin skuldi eisini lýsa trupulleikar við galdandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakfør og koma við uppskotum um loysnir hesum viðvíkjandi. 
 
Úrslitið av arbeiðinum hjá arbeiðsbólkinum er hetta lógaruppskotið um avgjøld við skráseting av 
motorakførum, sum kemur ístaðin fyri galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør. 
 
Niðanfyri verður greitt nærri frá uppskotinum og muninum á hesum uppskotinum og galdandi 
lóg um skrásetingargjald á motorakfør. 
 
Umhvørvisgjøld á motorakfør hava seinastu tíðina verið nógv umrødd í altjóða høpi. Breið semja 
er um, at avgjøldini á bilar skulu leggjast tilrættis við atliti at umhvørvinum, soleiðis at 
framleiðarar og keyparar verða eggjaðir til at framleiða og keypa umhvørvisvinarligar bilar. Tað 
er tó rættiliga ymiskt, hvussu avgjøldini á bilar eru løgd til rættis í ymsu londunum. Tað fer tí at 
taka tíð at harmonisera og leggja avgjøldini á bilum um til umhvørvisgjøld. 
 
ES-nevndin mælir til eina stigvísa harmonisering av bilavgjøldunum, soleiðis at ES-londini frá 1. 
desember 2008 hava lagt 20% av bilavgjøldunum um til CO2-avgjøld. CO2-avgjaldsparturin skal 
síðan hækka stigvíst næstu árini. 
 
Hetta er eisini leisturin í hesum uppskotinum. Í hesum uppskotinum verður 
eykaskrásetingargjaldið á 25% í galdandi lóg strikað og lagt um til CO2-avgjald. 20% av 
virðisgrundaða skrásetingargjaldinum í galdandi lóg verður sostatt lagt um til CO2-avgjald í 
hesum lógaruppskotinum.  
 
Í galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør verður alt skrásetingargjaldið lagt á virðið á 
innflutta bilinum. Við galdandi lóg gongur skrásetingargjaldið frá 62,5%, fyri teir bíligastu 
bilarnar, ímóti 94%, fyri teir dýrastu bilarnar. Við at strika eykagjaldið á 25% og sostatt lækka 
virðisgrundaða skrásetingargjaldið við 20%, fer virðisgjaldið at ganga frá 50% ímóti 75%. 
 
Í galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør verður goldið 50% av teimum fyrstu 70.000,- 
kr. av CIF-virðinum á motorakfarinum og síðan 75% av restini. Í hesum lógaruppskotinum er 
50%-markið hækkað upp í 100.000,- kr., soleiðis at 50% verða goldin av teimum fyrstu 
100.000,- kr. og síðan 75% av restini. 
 
Tað verður tó nakað ymiskt, hvussu prísurin á ymsu bilunum verður ávirkaður, tá farið verður frá 
einum skrásetingargjaldi, sum er virðisgrundað alt, sum tað er, til eitt samansett gjald, sum 
partvíst er grundað á virðið og partvíst á CO2-útlát. Bilar við stórum útláti koma at rinda 
lutfalsliga størri CO2-avgjald enn bilar við lítlum útláti, sum koma at rinda lutfalsliga minni 
avgjald. 
 
Orsøkin til, at CO2-útlátið er valt sum grundarlag fyri umhvørvisgjaldinum, er, at altjóða 
samfelagið hevur sett sær sum mál at minka um CO2-útlátið, og at CO2-útlát er upplýst fyri allar 
nýggjar bilar. At minka CO2, sum er eitt veðurlagsgass, er eisini samsvarandi endamálinum við 
ST-veðurlagssáttmálanum, sum Føroyar hava bundið seg til at fylgja, og eisini Kyoto 
sáttmálanum.  
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CO2-avgjaldið fer at minka, sum frálíður, tí bilframleiðarar leggja seg eftir at framleiða bilar við 
lítlum CO2-útláti, men við hesum uppskotinum verður longu nú møguligt at ávirka atferðina hjá 
bilakeyparum, tí keypa teir bil við lítlum CO2-útlátið, so gjalda teir eisini lægri avgjald. 
 
Tíðaravmarkað áseting er eisini í lógini, sum frítekur bilar, ið bara nýta ravmagn ella vetni til 
framdrift, fyri virðisgjald. Hesir bilar koma bert at gjalda burturbeiningargjald sbrt. hesi lóg. 
 
Burturbeiningargjaldið hækkar munandi í hesum lógaruppskotinum samanborið við galdandi lóg 
um skrásetingargjald á motorakfør. Við at hækka burturbeiningargjaldið munandi er ætlanin at 
fáa burturbeint gamlar og útslitnar bilar, sum koyra á føroysku vegunum ella liggja og sløðast í 
føroysku náttúruni. Bilar, sum vórðu skrásettir áðrenn gildiskomuna av hesi lóg, fáa eisini høga 
burturbeiningargjaldið afturgoldið sbrt. hesi lóg. 
 
Niðanfyri er víst ein samanbering av avgjøldunum í galdandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakfør og av avjøldunum í hesum lógaruppskotinum fyri ein bil, har CIF-virðið er 110.000,- 
kr., og CO2-útlátið er 175 g/km. 
 

CIF-virðið 110.000 kr. og CO2-útlátið 175 g/km Galdandi lóg Hetta lógaruppskotið
50% av 70.000 kr. og 75% av restini 65.000,- kr.
50% av 100.000 kr. og 75% av restini 57.500,- kr.
25% í eyka skrásetingargjaldi 16.250,- kr. 0,- kr.
CO2-avgjald 0,- kr. 16.900,- kr.
Burturbeiningargjald 1.500,- kr. 5.000,- kr.
Avgjøld tilsamans 82.750,- kr. 79.400,- kr.

 
Tað skal viðmerkjast, at tað verður eisini goldið meirvirðisgjald av CIF-virðinum. 
Meirvirðisgjaldið er ásett í lógini um meirvirðisgjald, og her er eingin munur á 
útrokingarháttinum í hesum lógaruppskotinum samanborið við galdandi lóg um skrásetingargjald 
av motorakfør. 
 
Niðanfyri eru nøkur ítøkilig dømi um prísin á nøkrum tilvildarliga útvaldnum persónbilum við 
galdandi lóg og prísin á somu bilum sbrt. hesum uppskotinum. 
 

Bilur CO2-útlát Søluprísur Munur
Stødd g/km Galdandi lóg Hetta lógaruppskotið kr.
Lítil bilur 141 142.043 144.411 2.368
Miðal bilur 162 232.375 226.063 -6.312
Miðal bilur 189 232.375 235.063 2.688
Stórur bilur 289 469.875 493.813 23.938
Diesel bilur 135 232.375 218.463 -13.913

 
 
Hetta eru tó ikki einastu broytingar til frama fyri umhvørvið í hesum uppskotinum samanborið 
við galdandi lóg um skrásetingargjald. 
 
Mest umhvørvisdálkandi motorakførini eru lasbilar, bussar og onnur stór motorakfør. Hesi akfør 
rinda einki skrásetingargjald sambært galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør. Hetta 
hevur so við og við havt við sær, at Føroyar eru vorðnar ein móttøkustøð fyri gamlar og dálkandi 
lastbilar og bussar, sum ikki kunnu brúkast í londunum uttan um okkum, tí umhvørvisgjøldini 
fyri hesi akfør eru so høg. Lastbilar og bussar eru býttir upp í umhvørvisflokkar, sokallaðar 
euronormar, har elstu akførini við lægstu euronormunum rinda hægstu umhvørvisgjøldini. Tað 
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eru hesi umhvørvisdálkandi akførini, sum verða seld til Føroyar, tí her kunnu tey skrásetast uttan 
umhvørvisgjøld. 
 
Í hesum lógaruppskotinum koma lastbilar og bussar at rinda umhvørvisgjøld, soleiðis at elstu 
akførini við lægstu euronormunum koma at gjalda hægstu umhvørvisgjøldini. Tað fer tí ikki 
longur at loysa seg at flyta inn og skráseta gamlar og útslitnar lastbilar og bussar, sum verða 
skrottaðir í londunum uttan um okkum, tí hesi akfør eru so umhvørvisdálkandi. 
 
Umframt tiltøk til frama fyri umhvørvið eru eisini nógvar aðrar broytingar í hesum uppskotinum 
samanborið við galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør. 
 
Í galdandi lóg er ikki møguligt at fáa skrásetingargjald afturgoldið, um bilur verður seldur ella 
fluttur av landinum og skrásettur í øðrum landi. Við hesum uppskotinum verður møguligt at fáa 
part av virðisgjaldinum afturgoldið, um bilur verður fluttur av landinum. Brúktir bilar verða 
neyvan nøkur stór útflutningsvøra, tí tað er ikki í so nógvum londum, at bilar eru dýrari enn í 
Føroyum, men hetta gevur so ein møguleika at flyta brúktar bilar av landinum. Saman við 
hækkaða burturbeiningargjaldinum fer hetta at økja um frágongdina úr føroysku bilparkini. 
Frágongdin úr føroysku bilparkini hevur verið rættiliga lítil, meðan tilgongdin hevur verið stór. 
 
Í hesum lógaruppskotinum verður betri symmetri millum inn- og útflutning av brúktum bilum. Í 
galdandi lóg verður skrásetingargjaldið niðurskrivað á brúktum innfluttum bilum, men einki 
hevur verið afturgoldið, tá brúktir bilar hava verið fluttir av landinum. Við hesum uppskotinum 
verður virðisgjaldið regulerað, bæði tá brúktir bilar verða fluttir inn og fluttir av landinum.  
 
Við hesum uppskotinum verður ikki møguligt at flyta brútkar bilar inn sum flytigóðs. Allir 
innflutttir brúktir bilar verða viðgjørdir eins í hesum uppskotinum. Hetta er eisini galdandi í 
londunum uttan um okkum. 
 
Tey akfør, sum eru frítikin skrásetingargjald í galdandi lóg um skrásetingargjald, verða eisini 
frítikin virðisgjaldi í hesum lógaruppskotinum, tó við onkrum broytingum. Onkur motorakfør eru 
frítikin CO2-avgjald og burturbeiningargjald, men tað er bert, tá tað ikki gevur nakra praktiska 
meining, ella tá tað eru heilt góðar grundgevingar fyri at verða frítikin. 
 
Í galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør verða tjaldbilar (autocampere) skrásettir sum 
vanligir persónbilar. Áhugi er millum føroyingar fyri slíkum bilum, men av tí at fakturavirðið er 
høgt á tjaldbilum, verða tjaldbilar sera dýrir, tá teir verða avgjaldsroknaðir sum vanligir 
persónbilar. Tað er eingin grundgeving fyri, at avgjaldslógin skal forða fyri, at tjaldbilar verða 
skrásettir í Føroyum. Í hesum lógaruppskotinum verða tjaldbilar frítiknir fyri virðisgjald. 
 
Av øðrum broytingum í hesum uppskotinum samanborið við galdandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakfør kunnu t.d. nevnast, at nú fara ellis- og røktarheim, sambýlir og vardir verkstaðir at 
kunna skráseta smærri bussar nógv bíligari enn í galdandi lóg, tí tey sleppa undan 
virðisgjaldinum. Reglurnar fyri vøruvognar verða greiðari. Avskrivingartíðin fyri hýru- og 
skúlavognar verður stytt úr 4 niður í 3 ár.  
 
Samanumtikið eru broytingarnar í hesum uppskotinum samanborið við galdandi lóg um skrá-
setingargjald á motorakfør hesar: 
 

• CO2-avgjald. Eykaskrásetingargjaldið í galdandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakfør verður strikað og lagt um til CO2-avgjald í hesum lógaruppskotinum. 
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• 50%-markið hækkar úr 70.000,- kr. upp í 100.000,- kr. Í galdandi lóg um 
skrásetingargjald á motorakfør verður goldið 50% av teimum fyrstu 70.000,- kr. av 
CIF-virðinum á motorakfarinum og síðan 75% av restini. Í hesum lógaruppskotinum 
er 50%-markið hækkað upp í 100.000,- kr., soleiðis at 50% verða goldin av teimum 
fyrstu 100.000,- kr. og síðan 75% av restini. 

• Skrásetingargjaldið á vøruvognar í galdandi lóg er annaðhvørt 15% ella 30% 
umframt eykaskrásetingargjaldið á 25%. Í hesi lógini er virðisgjaldið 20% á allar 
vøruvognar.  

• Umhvørvisavgjald á lastbilar og bussar. Sambært galdandi lóg um 
skrásetingargjald á motorakfør rinda akfør við totalvekt yvir 3.500 kg. einki avgjald. 
Í hesum lógaruppskotinum rinda lastbilar og bussar við totalvekt yvir 3.500 kg. 
umhvørvisavgjald. 

• Burturbeiningargjald. Sambært galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør og 
kunngerð nr. 104 um bilvraksgrunn er burturbeiningargjaldið 1.500 kr. 
Burturbeiningargjaldið hækkar í hesum lógaruppskotinum upp í 5.000 kr. 

• Útflutningur av motorakførum. Í galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør 
eru ongar ásetingar um at fáa skrásetingargjald afturgoldið, tá bilar verða fluttir av 
landinum. Í hesum lógaruppskotium eru greiðar ásetingar um afturgjald av virðis- og 
burturbeiningargjaldi, tá bilar verða fluttir av landinum. 

• Umskráseting. Sambært galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør skulu 600 
kr. rindast landskassanum, tá akfar verður umskrásett við eigaraskifti. Í hesum 
uppskotinum skal einki gjald rindast landskassanum, tá akfar verður umskrásett við 
eigaraskifti. 

• Tíðaravmarkað áseting er sett í lógina, sum eins og í okkara grannalondum 
frítekur akfør, ið bara nýta ravmagn ella vetni til framdrift. 

• Tjaldbilar (autocampere). Í galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør eru 
ongar ásetingar um tjaldbilar. Sambært hesum lógaruppskotinum rinda tjaldbilar 
einki virðisavgjald. 

• Smábussar til ellis- og røktarheim. Í galdandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakfør eru ongar ásetingar um smábussar, til ellis- og røktarheim. Í hesum 
lógaruppskotinum verða smábussar og størri persónvognar til ellis- og røktarheim 
o.a. frítiknir fyri virðisavgjald. 

• Smábussar góðkendir til vinnuliga nýtslu. Í galdandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakfør eru ongar greiðar ásetingar um smábussar, góðkendir til vinnuliga nýtslu. 
Í hesum lógaruppskotinum verða smábussar til 10-19 fólk, góðkendir til vinnuliga 
nýtslu, frítiknir fyri virðisavgjald. 

• Hýru- og skúlavognar. Í galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør kunnu 
hýru- og skúlavognar umskrásetast avgjaldsfrítt til privata nýtslu eftir 4 árum. 
Sambært hesum lógaruppskotinum kunnu hýru- og skúlavognar umskrásetast uttan at 
gjalda virðisavgjald eftir 3 árum. 

• Skjalprógv. Í galdandi lóg um skrásetingargjald á motorakfør eru ásetingar um 
skjalprógv. Í hesum lógaruppskotinum eru ásetingarnar um skjalprógv gjørdar 
greiðari og samlaðar í kapitli 8. 

• Útlendskt skrásett akfør. Í galdandi lóg um skráetingargjald á motorakfør eru ongar 
greiðar ásetingar um útlendskt skrásett akfør. Í hesum lógaruppskotinum eru 
ásetingar um útlendskt skrásett motorakfør. 

• Bilar hjá útlendskum sendistovum. Í galdandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakfør eru ongar ásetingar um bilar hjá útlendskum stjórnarumboðum, ið hava 
sendiharratign her á landi. Í hesum lógaruppskotinum eru ásetingar um bilar hjá 
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útlendskum sendiumboðum, verjusamgongum og stovnum, ið samstarva á 
stjórnarligum støði.  

 
Hoyring: Lógaruppskotið er fyrireikað og gjørt av einum arbeiðsbólki við umboðum frá 
Akstovuni, bilasølunum, umhvørvisdeilidini í Innlendismálaráðnum, Toll- og skattstovu Føroya 
og Fíggjarmálaráðnum. Uppskotið er tí fyrireikað av teimum, sum koma at hava dagligu 
umsitingina av lógini. Hetta varð mett skilabetri enn at gera eitt liðugt lógaruppskot og síðan 
senda tað til hoyringar. Lógaruppskotið hevur tí ikki verið til hoyringar, men fyrireikað og 
framleitt av teimum, sum annars høvdu fingið uppskotið til hoyringar.  
 
Ætlanin er at endurskoða hesa lógina aftur um 2 ár og aftur broyta lutfallið, soleiðis at ein enn 
størri partur av bilavgjøldunum verða løgd um til CO2-avgjøld ella umhvørvisavgjøld. Tað hevur 
týdning at endurskoða lógina 2. hvørt ár, tí stór tøknilig menning er innan umhvørvisbilar, og 
euronormarnir verða javnan reguleraðir.  
 
 
Kap. 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 
 
Fíggjarligar avleiðingar fyri landið: Mett verður ikki, at uppskotið fer at hava stórvegis 
fíggjarlígar avleiðingar fyri landskassan. Skrásetingargjaldið er í hesi lóg lækkað 20% til eitt 
virðisgjald, umframt at 50%-avgjaldsmarkið er hækkað úr 70.000,- kr. upp í 100.000,- kr. 
Lækkingin verður tikin inn aftur við CO2-avgjaldinum, sum samsvarar nøkulunda við 
lækkingina.  
Inntøkur landskassans av CO2-avgjaldinum fara uttan iva at minka, sum frá líður, tí bilarnir 
verða meira umhvørvisvinarligir í framtíðini. Bilkeyparar fara eisini at broyta sína atferð 
soleiðis, at teir fara at keypa teir mest umhvørvisvinarligu bilarnar, sum eisini er eitt av 
endamálunum við uppskotinum.  
 
Eitt annað av endamálunum við uppskotinum er at rudda føroysku bilparkina og náttúruna fyri 
gamlar útslitnar bilar og bilvrak. Tí fer landskassin helst at hava nakað av útreiðslum av burtur-
beiningargjaldinum í fyrstani (gjaldið hækkar úr 1.500 upp í 5.000 kr). Sama upphædd í 
burturbeiningargjaldi verður samstundis kravd inn fyri allar nýggjar bilar, sum verða skrásettir 
eftir, at lógin er komin í gildi. Somuleiðis fer landskassin at fáa minni inntøkur (ca. 2,5 – 3 mió. 
kr. árliga) við, at umskrásetingargjaldið á 600,- kr. verður avtikið. 
 
Mett verður ikki, at uppskotið fer at hava umsitingarligar avleiðingar fyri landið.  
 
Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur við sær fíggjarligar ella umsitingarligar 
avleiðingar fyri kommunur. 
 
Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur við sær fíggjarligar ella umsitingarligar 
avleiðingar fyri vinnuna. 
 
Mett verður, at lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri umhvørvið: Eitt av endamálunum við 
CO2-avgjaldinum í uppskotinum er at eggja fólki í at keypa meira umhvørvisvinarligir bilar. 
Bilkeyparar fara at sleppa bíligari, um teir velja at keypa ein umhvørvisvinarligan bil frammum 
ein minni umhvørvisvinarligan. Uppskotið hevur gagnligt árin á alheims umhvørvið, tí uppskotið 
minkar um CO2-útlátið frá motorakførum. 
 
Við hesum lógaruppskotinum verður innflutningur av gomlum og dálkandi lastbilum og bussum 
gjørdur munandi dýrari. Hetta er fyri at Føroyar frameftir ikki skulu vera móttøkustøð fyri 
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gamlar og útsltitnar lastbilar og bussar, sum tað ikki loysir seg at hava koyrandi aðrastaðni, tí 
hesi akfør eru so dýr í umhvørvisavgjøldum. Hetta er eitt munandi framstig fyri umhvørvið og 
føroyskan umhvørvispolitikk. 
 
Uppskotið gagnar føroysku náttúruni við m.a., tí høga burturbeiningargjaldið, ið fer at eggja fólki 
til at beina bilvrak, sum sløðast í føroysku náttúruni, endaliga burtur.  
 
Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar 
ella felagsskapir.  
 
Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  
 
Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 
Uppskotið hevur ongar beinleiðis avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur, men sjálvandi 
kann tað hava týdning, at føroyingar kunnu vísa á, at føroysk avgjaldslóggáva er løgd tilrættis 
við atliti at minka um CO2-útlátið, sum Føroyar hava bundið seg til í ST-veðurlagssáttmálanum 
og eisini Kyoto sáttmálanum. 
 

 Fyri landið/ 
landsmyndugleikar 

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 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  

 
 
Kap. 3. Serligar viðmerkingar 
 
Til § 1 
Lógin er galdandi fyri motordrivin akfør, sum eru skrásetingarskyldug sambært ferðslulógini. 
Lógin fevnir tó ikki um prutl og verður tí avmarkað til bilar og motorsúkklur, samsvarandi § 2, 
III, A, litra a og b, í ferðslulógini. Tjaldvognar (campingvognar), viðfestivognar, leguvognar og 
onnur líknandi akfør, sum ikki eru motordrivin, men skrásetingarskyldug sambært ferðslulógini, 
eru ikki fevnd av hesi lóg. 
 
Til § 2 
Ásett verður, at fyri skrásetingarskyldug motorakfør verður ásett eitt skrásetingargjald, ið er eitt 
virðisgjald. Avgjaldskylduga virðið á einum motorakfari er tollskylduga virðið við innflutningi 
til landið (CIF-virðið), við allari tí útgerð akfarið hevur, tá tað stendur í føroyskari havn.  
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Sambært stk. 3 verður virðisavgjaldið goldið í landskassan, tá ið akfarið verður skrásett við 
nummarspjøldrum. Hetta er sama mannagongd, sum er galdandi eftir núverandi lóg um 
skrásetingargjald á motorakførum. 
 
Ásett verður í stk. 4, at um órímiliga long tíð gongur, áðrenn bilasøla fær selt og skrásett eitt 
spildurnýtt akfar, er møguligt at niðurskrivað avgjaldskylduga virðið á akfarinum. Innflutta 
akfarið kann niðurskrivast 10% fyri hvørt byrjað ár, tað stendur á goymslu her á landi uttan at 
vera skrásett, tó ongantíð meira enn 30%. Hetta er eisini galdandi í núverandi lóg um 
skrásetingargjald á motorakfør. Tað snýr seg bert um spildurnýtt akfar, og tí ikki brúkt 
motorakfør.   
 
Til § 3 
Í § 3 verður ásett, hvussu virðisgjaldið verður roknað fyri persónvognar. Ongar broytingar eru 
gjørdar viðvíkjandi definisjónini persónvognur í mun til galdandi lóg. Virðisgjaldið verður við 
ávísum broytingum roknað á sama hátt, sum skrásetingargjaldið verður roknað í núverandi lóg 
um skráetingargjald á motorakførum. 
 
Í verandi lóg um skrásetingargjald á motorakførum er skrásetingargjaldið 50% av 
avgjaldskylduga virðinum til og við 70.000,- kr., tó ongantíð minni enn 10.000 kr., og av 
avgjaldskyldugum virði upp á 70.000 kr. er avgjaldið 35.000 kr. og 75% av avgjaldskylduga 
virðinum oman fyri 70.000,- kr. Í hesum lógaruppskotinum verður skotið upp, at virðisgjaldið 
verður ásett til 50% av avgjaldskylduga virðinum til og við 100.000,- kr. og síðan 75% av 
avgjaldskylduga virðinum oman fyri 100.000,- kr.  
 
Í núverandi lóg um skrásetingargjald verða eisini 25% løgd afturat skrásetingargjaldinum sum 
eykagjald. Eykagjaldið er tikið burtur í hesi lógini. Eyka skrásetingargjaldið verður lagt um til 
CO2-avgjald. Virðisavgjaldið verður tí við hesum lógaruppskoti 20% lægri enn 
skrásetingargjaldið í núverandi lóg um skrásetingargjald. Hetta merkir við øðrum orðum, at 20% 
av virðisgrundaða skrásetingargjaldinum í núverandi lóg verður lagt um til eitt CO2-avgjald í 
hesum lógaruppskotinum.  
 
Niðanfyri er víst eitt dømi, hvussu skrásetingargjaldið verður roknað í galdandi lóg um 
skráetingargjald á motorakførum, samanborið við, hvussu virðisgjaldið verður roknað í hesum 
lógaruppskotinum, har CIF-virðið á bilinum er 110.000,- kr., tá bilurin stendur í føroyskari havn. 
 

CIF- virðið 110.000,- kr. Galdandi lóg Hetta lógaruppskotið
50% av 70.000 og 75% av restini 65.000,- kr. 
50% av 100.000 og 75% av restini 57.500,- kr.
25% í eykagjaldi 16.250,- kr. 0,- kr.
Virðisgjald tilsamans 81.250,- kr. 57.500,- kr.

 
Í núverandi lóg um skrásetingargjald, sum er virðisgrundað alt, sum tað er, gongur skrásetingar-
gjaldið frá 62,5% til 94%. Í hesum lógaruppskoti fer virðisgjaldið at ganga frá 50% til 75%. 
Hetta er ein munandi lækking av virðisgjaldinum, sum verður lagt um til CO2-avgjald. 
 
Til § 4 
Eftir galdandi lóg gjalda vøruvognar annaðhvørt 15% ella 30% í skrásetingargjaldi umframt 25% 
í eykaskrásetingargjaldi. Vøruvognar av skapi og merki sum persónvognar gjalda 30% í 
skrásetingargjaldi, meðan verksmiðjuframleiddir vøruvognar gjalda 15% í skrásetingargjaldi. 
Eftir hesum lógaruppskoti skulu allir vøruvognar gjalda 20% í virðisgjaldi, og kunnu 
umskrásetast avgjaldsfrítt til persónvogn eftir 10 árum eftir stk. 2. Sum vøruvognur er at skilja 
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motorakfar, ið einki setur hevur í vørukassanum ella tilgerð til tílíkt. Viðvíkjandi definisjónini av 
vøruvogni er annars at siga, at eingin broyting er í mun til galdandi lóg.  
 
Til § 5 
Her verður ásett, hvussu avgjaldið verður roknað á motorsúkklur, ið eru skrásetingarskyldugar 
eftir ferðslulógini. Tað snýr seg um somu ásetingar og áleið somu avgjøld, íroknað eykagjaldið á 
25%, avrundað til nærmastu fimm prosentini, sum eru ásett í núverandi lóg um skrásetingargjald 
á motorakførum. At motorsúkklan er endaliga skrásett merkir, at goldin eru øll gjøld so sum 
innflutnings- og skrásetingargjøld o.t. í tí landinum, motorsúkklan kemur úr. 
 
Til § 6 
Í hesi grein verður ásett, hvussu avgjaldið verður roknað, tá brúkt motorakfør verða flutt inn í 
landið og skrásett. Grundarlagið fyri at rokna avgjaldið á innfluttu motorakførunum er virðið á 
viðkomandi akfari, íroknað alla útgerð, sum tað hevði, tá tað kom spildurnýtt frá verksmiðjuni, 
ella við øðrum orðum, tað CIF-virðið, sum motorakfarið hevði havt, um tað í síni tíð hevði 
komið spildurnýtt frá verksmiðjuni um føroyskan kaikant. 
 
Til § 6, stk. 1 
Avgjaldsgrundarlagið fyri innfluttu brúktu motorakførini verður niðurskrivað árliga við 10% um 
árið, soleiðis at avgjaldsgrundarlagið fyri eitt 1 ára gamalt motorakfar er 90% av upprunaliga 
virðinum, fyri eitt 2 ára gamalt motorakfar er avgjaldsgrundarlagið 80% av upprunaliga virðinum 
o.s.fr. 
 
Til § 6, stk. 2 
Fyri innflutt brúkt motorakfør, ið eru 5 ár og eldri, er avgjaldsgrundarlagið 50% av upprunaliga 
virðinum. Árliga niðurskrivingin av avgjaldsgrundarlagnum við 10% steðgar sostatt, tá 
motorakfarið er 5 ár. Grundgevingin fyri, at niðurskrivingin steðgar, tá motorakfarið er 5 ár, eru 
trygdar- og umhvørvisatlit. Um niðurskrivingin ikki steðgar eftir 5 árum, er vandi fyri, at Føroyar 
gerast móttøkustøð fyri gamlar og útslitnar bilar, tí tá loysir tað seg fíggjarliga at flyta teir inn. 
Hesir bilar dálka meira enn nýggjaru bilarnir og eru heldur ikki útgjørdir við somu trygdarútgerð, 
sum nýggjaru bilarnir. 
 
Frameftir skulu allir brúktir bilar, sum verða fluttir inn í landið, avgjaldsroknast sambært § 6, stk. 
1-2. Tað verður ikki longur møguligt at flyta inn brúktar bilar sum flytigóðs.  
 
Til § 7 
Í § 7 verður ásett, hvørji motorakfør eru undantikin virðisavgjaldinum. 
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 1, at hýru- og skúlavognar eru frítiknir fyri virðisgjald. Ásett verður 
somuleiðis, at tað er Akstovan, sum skal geva loyvi til at skráseta motorakfar sum hýru- ella 
skúlavogn. Hetta er sama mannagongd, sum er galdandi við núverandi lóg. Verður hýru- ella 
skúlavognur skrásettur til privata nýtslu, áðrenn 36 mánaðir eru gingnir frá tí degi, akfarið varð 
skrásett sum hýru- ella skúlavognur, skal lutfalsligi parturin av virðisavgjaldinum, sum restar í 
36 mánaðum, gjaldast landskassanum. Munurin á hesi ásetingini og ásetingini í núverandi lóg 
um skrásetingargjald á motorakførum er, at í núverandi lóg um skrásetingargjald á motorakførum 
skal lutfalsligt skrásetingargjald gjaldast landskassanum, um hýru- ella skúlavognurin verður 
seldur áðrenn 48 mánaðir frá tí degi, akfarið varð skrásett sum hýru- ella skúlavognur. Tíðin er 
sostatt stytt úr 4 árum niður í 3 ár. 
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 2,  at neyðsendarakfør og líkvognar eru frítikin fyri virðisgjald. 
Ásett verður somuleiðis, at tað krevst loyvi frá Akstovuni at skráseta motorakfar sum 
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neyðsendarakfar ella líkvogn. Hetta er sama mannagongd, sum er eftir galdandi lóg. Víðari 
verður ásett, at um neyðsendarakfar ella líkvognur verða skrásettir til privata nýtslu, áðrenn 36 
mánaðir eru gingnir frá tí degi, akfarið varð skrásett sum neyðsendarakfar ella líkvognur, skal 
lutfalsligt virðisavgjald gjaldast landskassanum. 
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 3, at smábussar til 10-19 fólk, føraran íroknaðan, sum eru góðkendir 
til vinnuligan ferðafólkaflutning, eru undantiknir virðisavgjaldi. Ásetingin um, at smábussurin 
skal vera góðkendur til vinnuligan ferðfólkaflutning, er m.a. grundað á ferðslutrygd. Royndirnar 
hjá Akstovuni vísa, at tá avgjaldsfrítøkan bert er grundað á talið á bilsetrum, verða nógvar 
kreativar loysnir funnar, bert fyri at sleppa undan avgjaldinum. Hetta eru í flestu førum eyka 
bilsetur, sum eru ónýtilig. Í ringasta føri kunnu tey vera beinleiðis vandamikil fyri tey, sum sita í 
teimum, um bilurin verður partur av ferðsluóhappi. Verður smábussurin, sum er góðkendur til 
vinnuligan ferðafólkaflutning, skrásettur sum persónvognur, áðrenn 10 ár (120 mánaðir) eru 
gingin frá skrásetingini sum smábussur, góðkendur til vinnuligan ferðafólkaflutning, verður 
virðisavgjaldið goldið, smb. § 3, lutfalsliga samsvarandi tíðini, sum restar í teimum 120 
mánaðunum. Førari av smábussi, góðkendur til vinnuligan ferðafólkaflutning, skal hava 
førarabræv til buss. Um førari við vanligum førarabrævi skal kunnu koyra smábussin, má hann 
umskrásetast til vanligan persónvogn. Tí skal tað vera møguligt at umskráseta smábussin til 
vinnuligan ferðafólkaflutning til vanligan persónvogn við at gjalda lutfalsligt virðisavgjald. 10 ár 
verður mett av motorkønum at vera ein rímilig niðurskrivingartíð.   
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 4, at smábussar og persónvognar til fleiri enn 5 fólk, føraran 
íroknaðan, til ellis- og røktarheim, sambýlir, vardar bústaðir og vardar verkstaðir kunnu 
skrásetast uttan at gjalda virðisavgjald. Tað er ein treyt, at tað snýr seg um ein almennan stovn. 
Fíggjarmálaráðið hevur gjøgnum árini fingið nakrar umsóknir frá slíkum stovnum um at sleppa 
undan at gjalda skrásetingargjald av smábussum. Hetta eru ofta bussar, sum stovnarnir hava 
keypt fyri pengar, ið stovnarnir hava savnað saman, fingið sum gávu ella við arvabrævi at keypa 
buss fyri. Hetta kemur sjáldan fyri, og tí hevur hetta lítlan týdning fyri landskassan, men stóran 
týdning fyri stovnarnar og búfólk teirra. Tí verður mælt til, at slíkir stovnar sleppa undan 
virðisavgjaldinum. Verður smábussurin ella perónvognurin skrásettur til aðra privata nýtslu, 
áðrenn 6 ár (72 mánaðir) eru gingin frá tí degi, motorakfarið varð skrásett sum smábussur ella 
persónvognur í navni stovnsins, skal lutfalsligt virðisavgjald gjaldast landskassanum. 
Avskrivingartíðin á 6 ár verður mett rímilig við atliti at nýtsluni av motorakførum hjá slíkum 
stovnum. 
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 5, at lastbilar við heildarvekt yvir 3.500 kg. eru frítiknir fyri 
virðisgjald. Hesi motorakfør rinda umhvørvisavgjald sambært kapitli 4 í hesi lóg. 
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 6, at bussar við heildarvekt yvir 5.000 kg. eru frítiknir fyri 
virðisavgjald. Bussar við heildarvekt yvir 5.000 kg. rinda umhvørvisavgjald sambært kapitli 4 í 
hesi lóg. 
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 7, at tjaldbilar, sum upprunaliga eru verksmiðjuframleiddir sum 
tjaldbilar, eru undantiknir virðisavgjaldi. Hetta eru nýggir tjaldbilar, sum eru uppbygdir ella 
umbygdir á verksmiðjuni, ið hevur framleitt bilin. Tá eru hesir tjaldbilar partur av modell 
úrvalinum hjá viðkomandi bilmerki. Tað kunnu eisini vera nýggir tjaldbilar, sum eru uppbygdir 
ella umbygdir á verksmiðjum, ið framleiða og selja nýggjar tjaldbilar. Verður annar bilur, sum 
ikki upprunaliga er verksmiðjuframleiddur sum tjaldbilur, umbygdur til tjaldbil, skal hann lúka 
fylgjandi treytir: Eginvektin skal vera oman fyri 2.500 kg., hæddin í tjaldkabinuni skal vera í 
minsta lagi 170 cm. Motorakfarið skal vera innrættað sum tjaldbilur við fast uppsettum køki og 
møguleika at reiða upp til í minsta lagi 4 verulig sovipláss. Tað skal ikki vera neyðugt at taka 
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burtur ella flyta bilsetur fyri at nýta køkin. Akstovan nýtir annars vegleiðingina til 
Detailforskrifter for Køretøjer, § 1.03.364, til at allýsa, hvussu ein tjaldbilur eigur at vera 
tilgjørdur. Við núverandi lóg um skrásetingargjald á motorakførum eru tjaldbilar sera dýrir at 
skráseta, tí CIF-virðið er rættiliga høgt. Tað  kemur tí sjáldan fyri, at tjaldbilar verða skrásettir í 
Føroyum í dag, hóast føroyingar hava áhuga fyri slíkum bilum. Tað er ikki meiningin, at 
avgjøldini á tjaldbilum skulu vera so høg, at hetta forðar føroyingum í at útvega sær slíkar bilar 
at ferðast við. Einki skrásetingargjald er t.d. á vanligum húsvognum. Tí verða tjaldbilar frítiknir 
fyri virðisavgjald, men koma at gjalda umhvørvisgjald. Teir verða framvegis ikki bíligir at 
útvega sær, men teir verða væl bíligar enn áðrenn. Hetta kemur eisini at gagna føroysku 
ferðavinnuni, tí nú verður lættari hjá føroysku ferðavinnuni at keypa tjaldbilar og leiga teir út til 
ferðafólk. Henda møguleika hava ferðafólk í dag í flestu londum, men ikki í Føroyum. 
 
Ásett verður í § 7, stk. 1, nr. 8, at fram til 1. januar 2010 verða motorakfør, ið bara nýta ravmagn 
ella vetni til framdrift, undantikin frá virðisavgjaldi. Ein av stóru avbjóðingunum fyri framman er 
at minka um útlátið av fossilum brennievnum. Hetta kann m.a. gerast við at stimbra nýtsluna av 
akførum, ið ikki nýta bensin ella diesel, men sum í staðin nýta t.d el ella vetni, ið kann 
framleiðast úr varandi orkukeldum. Í dag stavar uml. 40% av el-framleiðsluni frá varandi 
orkukeldum. Ætlanin er at økja um hendan partin við at byggja út varandi orkukeldur og soleiðis 
minka um oljunýtsluna. Endamálið við hesi áseting er bæði at stimbra nýtsluna av akførum, sum 
ikki nýta fossil brennievni, og samstundis eisini eitt týdningarmikið signal. Fyribils er hetta gjørt 
sum ein royndartíð fram til 2010. 
 
Líknandi undantøk eru í lóggávunum í okkara grannalondum, t.d. í Noregi og Danmark, sí t.d.  
§ 6, pkt 9 (el) og pkt. 14 (hydrogen) í “Engangsavgift på motorvogner mv. 20072, “rundskriv nr  
1/2007 Mo” og “Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.” 
(registreringsafgiftsloven) § 2, pkt. 13 (el). Harumframt verður upplýst frá danska 
skattamálaráðnum, at uppskot um frítøku av skrásetingargjaldi fyri hydrogenbilar verður lagt fyri 
Fólkatingið í heyst.  
 
Til § 7, stk. 2 
Ásett verður, at landsstýrismaðurin hevur heimild við kunngerð at áseta nærri reglur fyri 
motorakførini í stk. 1. Sum dømi kann nevnast nærri reglur um koyrdar kilometrar, kravda 
minstu inntøku av koyring, umskráseting, førslu av koyribók, kravda nýtslu av taksametri o.a. 
sum skjalprógv fyri, at akfarið verður nýtt sum hýru- ella skúlavognur 
 
Til § 8 
Ásett verður, at fyri skrásetingarskyldug motorakfør verður goldið CO2-avgjald. CO2-avgjaldið 
verður ásett eftir, hvussu nógv gramm av CO2 kemur úr motorakfarinum fyri hvønn kilometur. 
Hvussu nógv gramm av CO2 tað snýr seg um, er upplýst á typugóðkenningini av 
motorakfarinum.  
 
Til § 8, stk. 2 
CO2-avgjaldið verður goldið í landskassan, tá akfarið verður skrásett.  
 
Til § 8, stk. 3 
Í stk. 3 eru CO2-avgjaldsatsirnir ásettir. Fyri tey fyrstu 120 útlátsgrammini verður goldið 20,- kr. 
grammið, fyri tey næstu 20 grammini verður goldið 200,- kr. grammið, fyri tey næstu 30 
grammini verður goldið 300,- kr. grammið, og fyri útlátsgrammini yvir 180 gramm verður goldið 
400,- kr. grammið.  
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Dømi um CO2-avgjald fyri tríggjar ymiskar bilar: 
 

 Bilur I Bilur II Bilur III
CO2-útlát 115 g/km 155 g/km 250 g/km
Til og við 120 g/km (20 kr./g) 2.300 kr. 2.400 kr. 2.400 kr.
Yvir 120, men í mesta lagi 140 g/km 
(200 kr./g) 

0 kr. 4.000 kr. 4.000 kr.

Yvir 140, men í mesta lagi 180 g/km 
(300 kr./g) 

0 kr. 4.500 kr. 12.000 kr.

Yvir 180 g/km (400 kr./g) 0 kr. 0 kr. 28.000 kr.
CO2-avgjald tilsamans 2.300 kr. 10.900 kr. 46.400 kr.

  
Við at leggja ein part av skrásetingargjaldinum um til CO2-avgjald, verður atferðin hjá 
bilakeyparum ávirkað soleiðis, at bilakeyparar sleppa bíligari, um teir velja eitt modell ella eina 
útgávu av einum ávísum modelli, sum hevur lítið CO2-útlát. 
 
Til § 8, stk. 4 
Í stk. 4 er ásett, at bilar, ið ikki hava CO2-útlátið upplýst í typugóðkenningini, skulu rinda 25% í 
eyka virðisgjaldi. Hetta kann t.d. vera brúkt fyri innfluttar bilar, sum eru framleiddir, áðrenn tað 
gjørdist krav, at CO2-útlátið skuldi upplýsast í typugóðkenningini. Fyri hesar brúktu bilar skulu 
25% leggjast afturat virðisgjaldinum. Hetta er tó ikki galdandi um motorakfarið rindar 
umhvørvisgjald eftir kapittul 4.  
 
Til § 9 
Her er ásett, hvørji motorakfør eru undantikin CO2-avgjaldi. 
 
Til § 9, stk. 1, nr. 1 
CO2-útlátið er lítið fyri motorsúkklur, og CO2-útlátið verður heldur ikki uppgivið fyri 
motorsúkklur, tí eru motorsúkklur undantiknar CO2-avgjaldi. 
 
Til § 9, stk. 1, nr. 2 
Neyðsendarakfør og líkvognar eru frítikin fyri CO2-avgjald. Viðvíkjandi neyðsendarakførum 
hevur tað oftast stóran týdning, at akførini hava nógva motormegi, og tí hava tey lutfalsliga stórt 
CO2-útlát. Neyðsendarakførini eru ikki nógv í tali. Mett verður tí, at endamálið hevur størri 
týdning enn umhvørvisatlitið, tá neyðsendarakfør skulu keypast. Neyðsendarakførini sleppa tí 
undan CO2-avgjaldi, men verða tey skrásett til privata nýtslu áðrenn 3 ár, skal CO2-avgjaldið 
gjaldast landskassanum. Tað eru eisini fáir líkvognar, teir koyra spakuliga, tá teir verða brúktir, 
og dálka tí eisini lítið. 
 
Til § 9, stk. 1, nr. 3 
Lastbilar við heildarvekt yvir 3.500 kg. eru frítiknir fyri CO2-avgjald, Hesir lastbilar rinda 
umhvørvisgjald sambært kapitli 4 í hesi lóg. 
 
Til § 9, stk. 1, nr. 4 
Bussar við heildarvekt yvir 5.000 kg. eru frítiknir fyri CO2-avgjald. Bussar rinda umhvørvisgjald 
sambært kapitli 4 í hesi lóg. 
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Til § 10 
Ásett verður, at goldið verður umhvørvisgjald fyri lastbilar, bussar og ávísar vøruvognar.  
 
Umhvørvisgjaldið verður goldið eftir euronorminum. 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”.  
 
Talvan niðanfyri vísir seinast loyvda skrásetingardag fyri nýggjar bilar í ES-londunum fyri 
Euronormarnar I til V. 
 
 

Euronormur Seinast loyvdi skrásetingardagur fyri nýggjar bilar 
Euro V Galdandi nýggjasti normur 
Euro IV 1. oktober 2009 
Euro III 1. oktober 2006 
Euro II 1. oktober 2001 
Euro I 1. oktober 1996 

 
Umhvørvisgjaldið verður sbrt. stk. 2 goldið í landskassan, tá lastbilurin, bussurin ella vøru-
vognurin verða skrásettir við nummarspjøldrum. 
 
Ásett verður í stk. 3, at lasbilar við heildarvekt oman fyri 3.500 kg gjalda umhvørvisgjald 
sambært ásettum euronormum fyri lastbilar. 
 
Stórir lastbilar og bussar eru tey motorakførini, sum eru mest umhvørvisdálkandi. Tí hevur tað 
stóran týdning, at hesi motorakfør verða áløgd umhvørvisavgjøld í eini lóg, hvørs endamál m.a. 
er at minka um útlátið frá motorakførum.  
 
Tað hava eingi umhvørvisavgjøld verið áløgd lastbilum og bussum í Føroyum, men okkara 
grannalond seta rættiliga strong umhvørviskrøv til stórar lastbilar og bussar. Úrslitið hevur verið, 
at gamlir og dálkandi lastbilar og bussar hava verið seldir bíliga til Føroyar, tí tað hevur verið 
bæði trupult og dýrt at skráseta teir í øðrum londum.  
 
Føroyar eru tí vorðnar ein móttøkustøð fyri gamlar og umhvørvisdálkandi lastbilar og bussar. Í 
2006 vórðu innfluttir 51 gamlir lastbilar og 9 nýggir. Av bussum vórðu í 2006 innfluttir 7 gamlir 
og 2 nýggir. 
 
Ásett verður í stk. 4, at bussar við heildarvekt oman fyri 5.000 kg gjalda umhvørvisgjald 
sambært ásettum euronormunum, sí  stk. 2. 
 
Ásett verður í stk. 5, at fyri vøruvognar, har CO2-útlátið ikki er upplýst, skulu hesir vøruvognar, 
rinda umhvørvisgjald, sum verður ásett eftir euronorminum fyri viðkomandi motorakfar. 
Vøruvognar, ið hava CO2-útlátið upplýst á typugóðkenningini, gjalda ikki umhvørvisavgjald, 
sjálvt um euronormurin er upplýstur, men CO2-avgjald sambært kapitli 3 í hesi lóg.   
 
Ásett verður í stk. 6 tey føroysku umhvørvisavgjøldini fyri ymisku euronormarnar, sí talvuna 
niðanfyri. 
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Euronormur Umhvørvisgjald (kr./kW)
Euro V 20,00
Euro IV 50,00
Euro III 300,00
Euro II 600,00
Euro I 900,00

 
Við hesi lógini fer tað ikki at loysa seg at flyta inn gamlar og umhvørvisdálkandi lastbilar og 
bussar, tí umhvørvisavgjøldini verða so mikið høg fyri hesi akfør. 
 
Niðanfyri eru útrokningar, sum vísa umhvørvisgjaldið á lastbili við 400 kw motori undir 
ymiskum eurnormum. 
 

Euronormur Avgjald pr. kw Kw Umhvørvisgjald 
Euro V  20,00 kr. 400 8.000,00 kr. 
Euro IV 50,00 kr. 400 20.000,00 kr. 
Euro III 300,00 kr. 400 120.000,00 kr. 
Euro II 600,00 kr. 400 240.000,00 kr. 
Euro I 900,00 kr. 400 360.000,00 kr. 

 
Í stk. 7 verður ásett, at um eingin eurnormur er upplýstur í typgóðkenningini á innflutta 
lastbilinum, bussinum ella vøruvogninum, so skal euronormur I nýtast sum avgjaldsgrundarlag. 
Hetta kunnu t.d. vera lastbilar og bussar, sum eru eldri enn fyrstu eurnormarnir. 
 
Til § 11 
Í § 11 verður ásett, at 5.000,- kr. verða goldnar í landskassan í burturbeiningargjaldi, tá 
motorakfør verða skrásett við nummarspjøldrum. Tað snýr seg sostatt um motorakfør, ið verða 
skrásett sambært hesi lóg. Tað er líka mikið um talan er um nýggj ella brúkt motorakfør.  
 
Til § 12 
Burturbeiningargjaldið verður afturgoldið úr landskassanum, tá akfarið verður burturbeint.  
 
Til § 12, stk. 2 og 3 
Av afturgoldna burturbeiningargjaldinum á 5.000,- kr. fær móttøkustøðin 1.000,- kr. og tann, ið 
eigur motorakfarið ella lógliga hevur motorakfarið í varðveitslu, tá motorakfarið verður endaliga 
burturbeint, 4.000,- kr.  
 
Til § 12, stk. 4 
Nærri reglur um útgjalding av burturbeiningargjaldinum og praktiskar mannagongdir við 
skjalprógvum o.ø. verða ásettar í kunngerð. 
 
Til § 13 
Motorakfør kunnu bert latast inn til góðkendar móttøkustøðir til endaliga burturbeining, te. til 
upphøgging. Í dag er støðin hjá Interkommunala Renovasjónsfelagsskapinum (IRF) og 
Brennistøðin hjá Tórshavnar Kommunu góðkendar móttøkustøðir, og tær halda fram sum 
góðkendar móttøkustøðir eftir, at henda lóg kemur í gildi. Tað er landsstýrismaðurin í um-
hvørvismálum, ið góðkennir móttøkustøðir. 
 
Til § 14 
Fyri at rudda bilvrak upp, sum liggja og sløðast runt í føroysku náttúruni, og fyri at sleppa av við 
gamlar og útslitnar bilar, sum koyra runt á føroysku vegunum, fáa akfør, sum vórðu skrásett, 
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áðrenn henda lóg kom í gildi, eisini 5.000,- kr. afturgoldnar úr landskassanum, tá tey verða 
endaliga burturbeind. 
 
Til § 15 
Her verður ásett, at reglurnar um burturbeiningargjald ikki eru galdandi fyri motorsúkklur. Mett 
verður ikki, at motorsúkklur skapa somu umhvørvistrupulleikar sum gomul bilvrak.  
 
Til § 16 
Motorakfør verða eyðmerkt við skrokknummari, sum er eintýtt á viðkomandi motorakfari. Tey, 
sum byggja upp motorakfør aftaná ferðsluskaða, slit, tering o.a., skulu tí vera greið yvir, at tað 
ikki er loyvt at gera nakað sum helst við skrokknummari á motorakfari uttan loyvi frá Akstovuni. 
Tað er revsivert at bróta hesa áseting. 
 
Til § 16, stk. 2 
Í stk. 2 er ásett, at landsstýrismaðurin við kunngerð kann áseta nærri reglur um avgjøld sbrt. hesi 
lóg, tá akfør verða uppbygd aftaná ferðsluskaða, slit, tering o.a.  
 
Til § 17 
Við hesi lógini verður møguligt at flyta motorakfør, sum hava verið skrásett í Føroyum, av 
landinum og fáa ein part av skrásetingargjaldinum og burturbeiningargjaldið afturgoldið úr 
landskassanum. Hetta letur seg ikki gera í dag, men í nógvum øðrum londum er vanligt, at 
avgjøld verða afturgoldin, tá brúktir bilar verða seldir av landinum.  
 
Í Føroyum er tað vorðin ein trupulleiki, at tilgongdin til føroysku bilparkina er stór, men 
frágongdin er lítil og eingin. At endurgjalda virðisgjald og burturbeiningargjald fyri brúktar bilar, 
sum verða fluttir av landinum, letur upp fyri møguleikanum at selja og flyta út brúktar bilar. 
Hetta verður tó neyvan nøkur stór útflutningsvøra.  
 
Hetta fer eisini at skapa betri symmetri millum inn- og útflutning av brúktum bilum. Í núgaldandi 
lóg um skrásetingargjald á motorakførum verður skrásetingargjaldið regulerað á brúktum 
innfluttum bilum, men eingin regulering er í sambandi við útflutning av brúktum bilum. Við hesi 
lóg verður meiri symmetri millum inn- og útflutning av brúktum bilum. 
 
Til § 17, stk. 1 
Í stk. 1 verður ásett, at akfar, ið hevur verið skrásett í Føroyum, fær virðisgjaldið, goldið sbrt. 
hesi lóg, afturgoldið, um motorakfarið verður tikið úr føroysku skrásetingini og flutt av 
landinum. Afturgoldna virðisgjaldið verður tó niðurskrivað yvir 10 ár við 10% um árið, soleiðis 
at eitt 1 ára gamalt motorakfar fær 90% av virðisgjaldinum afturgoldið, eitt 2 ára gamalt 
motorakfar fær 80% afturgoldið o.s.fr., til motorakfarið er 10 ár, tá fær tað 10% afturgoldið. Eftir 
hetta fæst einki virðisgjald afturgoldið, um akfarið verður tikið úr føroysku skrásetingini og flutt 
av landinum, sí stk. 2. 
 
Til § 17, stk. 2 
Motorakfar, ið hevur verið skrásett í Føroyum í meira enn 11 ár, fær einki virðisgjald afturgoldið 
úr landskassanum, um motorakfarið verður tikið úr føroysku skrásetingini og flutt av landinum.     
 
Til § 18 
Her verður ásett, at motorakfar, sum fær virðisgjald afturgoldið úr landskassanum, eisini fær 
burturbeiningargjaldið afturgoldið, um motorakfarið verður tikið úr føroysku skrásetingini og 
flutt av landinum. 
 



 FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ   
 

20 av 24 

Til § 19 
Nærri reglur um útgjalding av virðisgjaldi og burturbeiningargjaldi og praktiskar mannagongdir 
við skjalprógvum o.ø., tá motorakfør verða strikað úr føroysku skrásetingini og flutt av 
landinum, verða ásettar í kunngerð. 
 
Til § 20 
Flestu motorakfør eru tryggjað hjá tryggingarfelagi og fáa tí vanliga skaðan endurgoldnan frá 
tryggingarfelagnum, um tey verða skadd. Tí skal virðið á skaðanum mótroknast virðis- og 
burturbeiningargjaldinum. Er virðið á skaðanum líka stórt ella størri enn niðurskrivaða virðis- og 
burturbeiningargjaldið fæst einki virðis- og burturbeiningargjald afturgoldið úr landskassanum, 
um tey verða strikað í føroysku skrásetingini og flutt av landinum. 
 
Til § 20, stk. 2 
Her verður ásett, at virðið á skaðanum er kostnaðurin av at umvæla skaðan. Tað skal vera 
sýnsfólk frá tryggingarfelagi, sum meta skaðan og gera upp kostnaðin av at umvæla skaðan. 
Møguligur kostnaður av hesi uppgerð skal gjaldast av eigaranum av motorakfarinum. 
 
Til § 21 
Um tað kemur soleiðis fyri, at motorakfar, ið er tikið úr føroysku skrásetingini og flutt av 
landinum og sum hevur fingið virðisgjald og burturbeiningargjald afturgoldið úr landskassanum, 
verður flutt inn aftur í landið, skal eigarin av motorakfarinum gjalda afturgoldnað virðisgjaldið 
og burturbeinigargjaldið aftur í landskassan. Hetta er galdandi uttan mun til, um motorakfarið 
verður skrásett aftur í Føroyum ella ikki. Soleiðis slepst undan, at bilar fara av landinum at venda 
bert fyri at fáa avgjøldini afturgoldin og síðan flutt inn aftur fyri møguliga at verða nýtt sum 
eykalutir.  
 
Til § 22 
Fyri at lætta um umsitinginga og gera avgreiðsluna greiðari verður ásett, at tað altíð er tann, sum 
letur motorakfarið skráseta, ið hevur skyldu at útvega Akstovuni øll neyðug skjøl og upplýsingar, 
sum skulu til fyri at fáa motorakfarið skrásett við nummarspjøldrum. 
 
Til § 23 
Tað  er eigarin av motorakfarinum, sum hevur skyldu at útvega øll skjøl og neyðugar 
upplýsingar, sum skulu til fyri at fáa burturbeiningargjaldið afturgoldið, tá motorakfarið verður 
endaliga burturbeint.  
 
Til § 24 
Tað  er eigarin av akfarinum, sum hevur skyldu at útvega øll skjøl og neyðugar upplýsingar, sum 
skulu til fyri at fáa virðisgjald og burturbeiningargjald afturgoldið, tá motorakfarið verður tikið 
úr føroysku skrásetingini og flutt av landinum.  
 
Til § 25 
Tað er tann, ið letur motorakfarið skráseta, sum hevur skyldu at útvega Akstovuni øll neyðug 
skjøl og allar neyðugar upplýsingar, tá motorakfarið verður skrásett. Er talan um motorakfar, 
sum áður hevur verið endaliga skrásett uttanlands, kann Akstovan útvega neyðug skjøl og 
upplýsingar, sum skulu til fyri at skráseta motorakfarið. Akstovan tekur 3.000,- kr. í ómaksgjaldi 
fyri at útvega hesar upplýsingar. 
 
Hetta er fyri at lætta um umsitingina hjá Akstovuni, tí tað kann vera rættiliga trupult at fáa fatur á 
skjølunum og upplýsingunum. Um Akstovan tekur ómaksgjald fyri at útvega skjølini og upp-
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lýsingarnar, fer innflytarin sjálvur at gera meira fyri at útvega skjølini og upplýsingarnar og 
soleiðis sleppa undan at gjalda ómaksgjald. 
 
Til § 26 
Akstovan kann krevja skjala- og annað tilfar útflýggjað, ið seljarin nýtir sum avgjaldsgrundarlag.  
 
Til § 27 
Akstovan hevur heimild at fáa allar neyðugar upplýsingar til viðgerð av málum eftir hesi lóg frá 
Toll- og skattstovu Føroya.  
 
Til § 28 
Ásett verður, at tað er revsivert tilætlað ella av grovum ósketni at bróta reglur í 
skrásetingargjaldslógini og teimum kunngerðum, ið verða ásettar við heimild í 
skrásetingargjaldslógini. 
 
Tann, ið brýtur lógina ella kunngerð við heimild í lógini, kann revsast við sekt. Er lógarbrotið 
tilætlað fyri at sleppa undan at gjalda skrásetingargjald til landskassan, kann revsingin hækka til 
hefti ella fongsul upp til 2 ár. 
 
Verður lógarbrotið framt av partafelagi, lutafelagi ella tílíkum, kann sektarábyrgd áleggjast 
felagnum. Verður lógarbrotið framt av einari kommunu ella einum kommunalum felagsskapi, 
kann sektarábyrgd áleggjast kommununi ella tí kommunala felagsskapinum. 
 
Tá ið tikið verður støða til spurningin um skuld, verða vanligu reglurnar um tilætlan og ósketni 
nýttar. 
 
§ 28, stk. 1, nr. 1 verður nýtt í førum, har tað eru givnar skeivar ella villleiðandi upplýsingar, ella 
upplýsingar eru duldar. Undir hesa reglu koma m.a. skrásetingargjaldsundandráttir orsakað av 
skeivum skrásetingargjaldsfráboðanum. 
 
Revsireglurnar eru harumframt í § 28, stk. 1, nr. 2 – 4 orðaðar soleiðis, at tað nágreiniliga er 
tilskilað, hvørji onnur lógarbrot eru revsiverd. 
 
Til 28, stk. 2 
Í kunngerðum, ásettum sambært hesi lóg, kann ásetast revsing við sekt fyri tilætlað brot ella brot 
av grovum ósketni á kunngerðirnar. 
 
Til 28, stk. 3 
Um eitt av nevndu lógarbrotum er gjørt fyri tilætlað at sleppa undan at gjalda landskassanum 
skrásetingargjald, er tað sambært § 28, stk. 3 møguleiki fyri at revsa við fongsulsrevsing. 
Tá tað snýr seg um serliga grov brot á skrásetingargjaldslógina, kann ákæra eisini verða reist 
eftir revsilógini. 
 
Til 28, stk. 4 
Í førum, har brot verður gjørt av feløgum, stovni, grunni ella tíllíkum, er í § 28, stk. 4 heimild at 
áleggja hesum sektarábyrgd.  
 
Til § 29 
Ásett verður, at tá ið eitt lógarbrot ikki verður mett at hava við sær strangari revsing enn sekt, 
kann Akstovan kunna viðkomandi um, at málið kann verða avgjørt uttan rættarsókn, um 
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viðkomandi játtar seg sekan í lógarbrotinum og játtar at gjalda eina í fráboðanini ásetta bót innan 
eina nærri ásetta freist. 
 
Fráboðanin frá Akstovuni verður nevnd sektaruppskot og verður givin viðkomandi skrivliga. 
 
Verður bótin goldin innan ásettu freistina, ella játtar viðkomandi skrivliga innan somu freist yvir 
fyri Akstovuni at vilja gjalda bótina, fellur víðari rættarsókn burtur. 
 
Verður bótin ikki goldin, ella játtar viðkomandi ikki skrivliga innan freistina yvir fyri Akstovuni 
at vilja gjalda bótina, verður málið sent til avgerðar í rættinum. Sama hendir, tá ið Akstovan 
metir, at viðkomandi, hvat støddini og umstøðunum í málinum viðvíkja, eigur at verða 
fongsulsrevsaður ella, at málið annars eigur at verða avgjørt í rættinum. 
 
Fyritreytin fyri, at eitt mál kann avgerast fyrisitingarliga er, at tað ikki verður mett, at 
lógarbrotið, um tað hevði verið lagt fyri dómstólin, hevði ført við sær størri revsing enn bót.  
 
Ásetingin av sektini er fyri ein part latin upp í hendumar á Akstovuni sum tann myndugleiki, ið 
umsitur lógina, og fyri ein part upp til rættin. Tá avgerð verður tikin í lógarbrotsmálum, er sum 
meginregla neyðugt at áseta bøturnar í samsvari við reglurnar í kap. 10 í revsilógini um 
revsiáseting. 
 
Sambært § 80 í revsilógini skal revsiáseting gerast við atliti til, hvussu grovt lógarbrotið er, og 
við atliti til upplýsingar um brotsgerðarmannin, herímillum um hansara vanligu persónligu og 
samfelagsligu viðurskifti, hansara viðurskifti áðrenn og aftaná brotsgerðina, og orsøk hansara til 
at gera lógarbrotið. 
 
Ásetingin av, hvussu stór sektin skal vera, skal harumframt, innan tey mørk, sum atlitið til 
lógarbrotið og tær í § 80 nevndu umstøður annars áseta, gerast við serligum atliti til gjaldførið 
hjá viðkomandi, sbr. § 51, stk. 3 í revsilógini. 
 
Tá ið avgerast skal, um talan er um grovt ósketni ella tilætlan, eru m.a. hesar umstøður av 
týdningi: 
 

• Serligur mismunur millum tað, ið er givið upp, og tað ið veruliga eigur at vera 
grundarlagið fyri avgjaldspphæddini. 

• Vantandi vilji at laga seg eftir reglum og ávísingum. 
 
Eru linnandi umstøður í einum ítøkiligum máli, kann frávik verða gjørt frá vanligu sektini, 
soleiðis at sektin verður lækkað í mun til, hvussu linnandi umstøðurnar eru. Til dømis kann 
sektin lækka, um talan er um lógarbrot á serliga fløkjasligum økjum. 
 
Boðar tann, ið hevur sloppið sær undan at gjalda fult skrásetingargjald, sjálvur frá hesum, eigur 
málið sum meginregla at vera avgjørt uttan sekt. 
 
Víst verður annars til almenna partin í revsilógini. 
 
Til § 30 
Gjøld sambært hesi lóg kunnu innheintast við panting, um tey ikki fáast inn á annan hátt. 
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Til § 31 
Ásett verður, at Akstovan í heilt serligum førum hevur heimild at loyva útlendskt skrásettum 
motorakfari at koyra og virka í Føroyum í avmarkað tíðarskeið uttan at rinda avgjald í 
landskassan. Hetta kann t.d. vera í sambandi við skeið, undirvísing ella aðrar heilt serligar 
uppgávur, har tað kann vera neyðugt at nýta serlig motorakfør, sum eru skrásett uttanlands. 
 
Til § 31, stk. 2 
Í stk. 2 verður ásett, at persónar, ið hava fyribils tilhald í Føroyum, kunnu hava motorakfar við 
útlendskum nummarspjøldrum við sær til Føroya og nýta tey í Føroyum í upp til eitt ár uttan at 
skula umskráseta motorakfarið og avgreiða avgjøld sbrt. hesi lóg. Hesi motorakfør kunnu bert 
verða nýtt til egna nýtslu. Motorakførini mugu ikki nýtast til vinnuligan flutning.  
 
Til § 32 
Ásett verður, hvørji motorakfør eru undantikin avgjøld sambært hesi lóg. 
 
Til § 32, stk. 1, nr. 1 
Her verður ásett, at útlendsk stjórnarumboð her á landi eru frítikin fyri at gjalda avgjøld sambært 
hesi lóg. 
 
Til § 32, stk. 1, nr. 2 
Ásett verður, at motorakfør, ið útlendskar sendistovur og stovnar, ið samstarva á stjórnarligum 
støði, eru frítikin fyri avgjøld sambært hesi lóg. 
 
Til § 32, stk. 1, nr. 3 
Ásett verður, at motorakfør hjá millumtjóða verjusamgongum eru frítikin fyri at gjalda avgjøld 
sambært hesi lóg. 
 
Til § 32, stk. 1, nr. 4 
Ásett verður, at ellisakfør, sum eru yvir 25 ár, og sum hava sama skap sum upprunaakfarið, eru 
frítikin fyri virðisgjald. Hetta er eisini galdandi í núverandi lóg um skrásetingargjald á 
motorakførum. Ellisakfør eru eisini frítikin fyri CO2-avgjald og burturbeiningargjald m.a. tí, at 
CO2-útlátið verður ikki upplýst fyri so gamlar bilar, og at slíkir bilar verða ikki keyptir til vanliga 
nýtslu. Ellisakfør verða vanliga keypt til frítíðarítriv hjá fólkum, ið hava áhuga fyri slíkum 
akførum. Ellisakfør eru gomul akfør, ið ikki verða koyrd burtur, men umvæld og sett í stand, 
soleiðis at tey verða varðveitt í upprunastandi. Ellisakfør eru tí eisini frítikin fyri 
burturbeiningargjald. Tað er eitt endamál í sær sjálvum við ellisakførum, at hesi akfør ikki verða 
endaliga burturbeind. 
 
Til § 33 
Avgerðir, tiknar sambært hesi lóg, kunnu kærast skrivliga til Skatta- og avgjaldskærunevndina 
innan 4 vikur frá tí degi, kærarin hevur fingið fráboðan um avgerðina.  
 
Til § 33, stk. 2 
Kærufreistin innan 4 vikur verður roknað frá tí degi, kærarin hevur fingið fráboðan um 
avgerðina. 
 
Til § 34 
Samstundis, sum henda lóg kemur í gildi, verður galdandi løgtingslóg nr. 175 frá 18. desember 
1992 um skrásetingargjald á motorakførum v.m. sett úr gildi. 
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Í stk. 2 verður ásett, at um keypssáttmáli fyri nýtt motorakfar er fráboðaður Akstovuni áðrenn 1. 
juni 2008, verður skrásetingin viðgjørd eftir higartil galdandi reglum. Tað er tó ein treyt, at 
motorakfarið er skrásett í Føroyum áðrenn 1. desember 2008. Tað snýr seg sostatt bert um keyps-
sáttmálar fyri spildurnýggj motorakfør og ikki brúkt motorakfør. 
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