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Bill Justinussen 

Jenis av Rana 

vegna Miðflokkin 

 

Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 134/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin) og løgtingslóg um avgjøld við skráseting av 

motorakførum (Hybridbilar) 

 

 

 

Uppskot til 

 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin) og 

løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum 

(Hybridbilar) 

 

 

  

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 

um meirvirðisgjald, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 92 frá 6. juni 2017,  

verða gjørdar hesar broytingar:  

 

1. Í § 3 c, stk. 1, verður  ”sum bert nýtir” 

broytt til: ”sum bert ella lutvíst nýtir”. 

 

2. Í § 3 c, stk. 3, verður “2019” broytt til: 

“2020”. 

 

 

 

 

§ 2 

 

Í løgtingslóg nr. 33 frá 19. mai 2008 um 

avgjøld við skráseting av motorakførum, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 142 frá 18. 

desember 2015, verður gjørd henda broyting: 

 

Í § 7, stk. 1 nr. 8 verður “bara nýta ravmagn 

ella vetni til framdrift“ broytt til: “bara ella 

lutvíst nýta ravmagn ella vetni til framdrift”. 

 

 

§ 3 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juli 2018.  

 
 

Almennar viðmerkingar 

Tey, sum keypa el-bilar áðrenn 1. januar 2019, fáa upp til 70.000 kr. av mvg-num endurgoldnar og 

sleppa undan at gjalda skrásetingargjald. Uttan almenn avgjøld eru el-bilar soleiðis vorðnir munandi 

bíligari, enn teir vóru.  

Hybrid plug-in eru nærum at líkna við el-bilar. Teir hava el-motor og vanligan brennievnisriknan 

motor. Teir kunnu løðast heima við hús ella á løðistøðum. Tá teir eru tómir fyri el-orku, koblar 

vanligi motorurin til sjálvvirkandi. Í Føroyum eru fá vegastrekkir longri, enn ein løðing klárar. Tað 

merkir, at við vanligari ferðslu á føroysku vegunum er ein hybrid plug-in bilur ein fult rikin el-bilur. 
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Umframt, at teir kunnu løðast heima við hús við vanligum el-stikkum, verða teir eisini sjálvvirkandi 

løddir undir koyring (bremsing). 

Hybrid-bilar kunnu ikki løðast umvegis el-netið, men verða løddir undir koyring (bremsing). Tølini 

vísa, at hybrid-bilar kunnu kallast hálvir el-bilar, tí teirra motorar kunnu bæði verða drivnir við 

vanligum brennievni og við el-orku, sum bilarnir sjálvir hava útvegað sær undir koyring (bremsing).  

Bæði hybrid og hybrid plug-in bilar eru partur av umleggingini frá svartari orku til grøna orku. 

Menningin gongur fyri seg alla tíðina. Í dag eru vit ikki har, sum vit verða um 10 ár. Í hesi 

menningartíðini eru neyðugt, at almenni myndugleikin er viðspælari at fremja grøna politikkin. 

Hóast el-orkuframleiðslan í Føroyum ikki er til reiðar at lofta øllum initiativum at flyta brúkaran frá 

brennievnisriknum motorum til el-orku, og vit tí væl kunnu grundgeva við, at einki verður grønari í 

løtuni, hóast vit flyta okkum til el-rikin tól, er neyðugt at gera brúkaran tilreiðar. Um hønan ella 

eggið kemur fyrst er ikki umráðandi í longdini. Tá brúkarin flytur seg, flytur el-framleiðslan seg 

aftaná. Samstundis sum almenni myndugleikin eggjar brúkaran til at flyta seg burtur frá olju og 

bensini, eggjar hann el-framleiðaran at flyta seg. Tilsamans skundar hetta undir menningina av 

grønari orku. 

Tað er ikki rætt einans at stuðla 100% el-drivnum akførum við mvg- og skrásetingarlætta. Hybrid 

plug-in bilar eru nærum 100% el-drivnir og hybrid-bilar eru umleið 50% el-drivnir. Í mun til svarta 

orku eru hesir bilar stór framstig á grønu kósini og eiga sjálvsagt at fáa somu avgjaldslættar sum el-

bilar. 

 

Mett verður, at tíðarskeiðið at fáa endurgoldið meirvirðisgjaldið er ov stutt. Tískil verður skotið upp 

at leingja tíðarskeiðið frá 1. januar 2019 til 1. januar 2020. 

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Tað er torført at meta um kostnaðin av hesum uppskoti. Akstovan hevur upplýst, at stovnurin 

higartil ikki hevur skrásett, um bilarnir eru hybrid, men at tað fara tey at umhugsa at gera frameftir. 

  

Niðan fyri eru tølini hjá Reyni Service, sum er tann bilasølan í Føroyum, ið selur flest hybrid bilar.  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RS íalt 266 320 310 321 308 56 

Av hesum hybrid 10 16 22 88 97 17 

Hybrid partur 3,8% 5,0% 7,1% 27,4% 31,5% 30,4% 

 

  

Harafturat hevur Berg Motors selt umleið 25 hybrid bilar í 2016/17 og Volvo eitt stað millum 5 og 

10.  

  

  

Serligar viðmerkingar 

Til § 1, nr. 1:  

Við hesi broyting verða hybrid plug-in bilar og hybrid-bilar javnsettir við el-bilar.  

Eftir broytingina verður § 3 c, stk. 1, soljóðandi: 

“Tann, sum keypir motorakfar, sum er fevnt av løgtingslóg um avgjøld við skráseting av 

motorakførum, og sum bert ella lutvíst nýtir ravmagn ella vetni til framdrátt, kann eftir umsókn fáa 

endurgoldið meirvirðisgjaldið.” 

 

Til § 1, nr. 2: 
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Við hesum uppskoti verður tíðarskeiðið longt frá 1. januar 2019 til 1. januar 2020. 

Eftir broytingina verður § 3 c, stk. 3, soljóðandi: 

“Fyri at fáa endurgoldið meirvirðisgjaldið sambært stk. 1, skal motorakfarið vera skrásett áðrenn 

1. januar 2020.” 

 

Til § 2:  

Við hesi broyting verða hybrid plug-in bilar og hybrid-bilar javnsettir við el-bilar, soleiðis, at hesir 

eisini verða undantiknir virðisavgjald. 

 

Til § 3: 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2018 

 

 

 

 

Bill Justinussen   Jenis av Rana 

 

 


