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Ferðavinnan hevur stóran tørv á leigubilum 
 
Í farnu viku legði Fíggjarmálaráðið fram uppskot um broyting í lógini um meirvirðisgjald viðv. leigubilum. 
  
Í uppskotinum verður greitt frá, at uppskotið ikki er sent til hoyringar, tí talan er um eina fylgilóg til 
fíggjarlógina, og tí talan er um eina avgjaldslóg. Av tí at uppskotið, sum tað fyriliggur, fer at hava stórar 
avleiðingar fyri ferðavinnuna, ynskir Ferðavinnufelagið at verða boðið á fund við Fíggjarnevndina, tá ið 
málið verður viðgjørt har. Felagið ynskir somuleiðis at fáa fund við Fíggjarmálaráðið um málið. 
 
Tá ið hugt verður at viðmerkingunum til uppskotið tykist greitt, at Fíggjarmálaráðið ikki hevur givið sær 
far um, hvørja ávirkan henda broyting fer at hava á ferðavinnuna. Einki atlit er tikið til ferðavinnuna, 
hvørki í almennu viðmerkingunum ella í avleiðingunum av uppskotinum.  
 
Ferðavinnufelagið kann upplýsa, at stórur tørvur er í dag á leigubilum til ferðafólk, ið koma til Føroyar. 
Eftirspurningurin er, longu sum er, væl størri enn útboðið, og hetta gevur vinnuni stórar avbjóðingar. 
Tørvurin, serliga á hásumri, er so stórur, at leigubilurin, ið flestu førum, skal bíleggjast mánaðir undan 
ferðini.  
 
Tann broytingin, sum Fíggjarmálaráðið skjýtur upp, broytir fortreytirnar á leigubilamarknaðinum so mikið 
nógv og so knapt, at felagið óttast, at avleiðingin verður, at tað verða væl færri og í mestan mun eldri 
bilar tøkir á leigubilamarknaðinum í framtíðini, um hetta uppskotið verður samtykt. Hetta nøktar ikki 
tørvin og heldur ikki væntanirnar hjá ferðafólkum í Føroyum.  
 
Ferðavinnufelagið skilir endamálið við lógarbroytingini men heldur samstundis, at uppskotið rakar breiðari 
enn ætlað og mælir Fíggjarnevndini til at endurskoða loysnina, soleiðis at hon tryggjar ein vælvirkandi 
leigubilamarknað, har eitt nú reglur kunnu verða um, at leigubilar í nóg stóran mun verða brúktir sum 
leigubilar, áðrenn teir verða seldir víðari til føroyska brúkaran.  
 
Er illgruni um misnýtslu, er sjálvsagt neyðugt at taka tað upp, men soleiðis sum hetta uppskotið 
fyriliggur, verður skorið um ein kamb og øll mugu líða undir, at illgruni er um, at misnýtsla er á økinum. 
Tað eigur at verða møguligt at taka einstøk mál upp, um tað er neyðugt og annars at loysa trupulleikan 
við at seta øðrvísi krøv til aktørarnar á leigubilamarknaðinum, sum veruliga tæna endamálinum at 
fyribyrgja misnýtslu á økinum.  
 
Felagið heldur harafturat, at tað er ein óskikkur at broyta fortreytirnar fyri vinnuna við einum 
pennastroki, soleiðis sum tað tykist, at framferðarhátturin hevur verið í hesum máli, nú eingin kunning 
ella hoyring hevur verið í málinum. Leggjast skal afturat, at uppskotið vísir ikki á, hvussu stórar inntøkur 
landið fær frá leigubilamarknaðinum. Leiguinntøkan er nevniliga mvg-skyldug, og landið fær harumframt 
avgjøld og mvg av brennievninum.  
 
Hava vit ikki ein nøktandi leigubilamarknað í Føroyum, er talan er um eina hættisliga støðu fyri 
ferðavinnuna, sum kann fáa álvarsamar fylgir. Í mai 2020 verða áleið 300 kømur afturat at selja til 
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ferðandi, ið ynskja at koma til Føroyar. Fylgir leigubilamarknaðurin ikki við, verður hetta ein stór 
avbjóðing fyri ferðavinnuna, tí teir flestu kundarnir vilja hava ein pakka, ið fevnir um: ferð, gisting og bil. 
Verður henda lógarbroyting framd, máa vit grundarlagið undan málinum at spjaða ferðafólkini kring 
landið.  
 
Seinastu árini hava land, kommunur og privata vinnan í Føroyum gjørt stórar íløgur í ferðavinnuni, og 
grundsjónarmiðið er, at í Føroyum ynskja vit at spjaða ferðafólkini, soleiðis at tey kunnu gagnnýta tilboð 
og tænastur kring alt landið, so at landið alt skal fáa ágóða av ferðavinnuni.  
 
Infrakervið og flytførið hava stóran týdning í ferðavinnuni, og vit mugu til allar tíðir tryggja, at ferðafólk í 
Føroyum kunnu flyta seg ómakaleyst millum økini í Føroyum. Hetta hevur alstóran týdning fyri tað 
ferðavinnutilboð, vit bjóða okkara gestum, fyri menningina av ferðavinnuni kring landið, og fyri at 
føroyingar í øllum Føroyum kunnu fáa ágóðan av ferðavinnuni.  
 
Ferðavinnufelagið heitir tí á landsins myndugleikar at vísa hesum trupulleika tann ans, hann hevur 
uppiborið, tí møguleikin at leiga bil í Føroyum hevur avgerandi týdning fyri føroyska ferðavinnutilboðið og 
fyri ferðavinnuna sum heild. 
 
Ferðavinnufelagið skal at enda leggja afturat, at ferðavinnan arbeiðir tvey ár frammi í tíðini, so tá ið 
broytingar verða gjørdar í lógarverki, sum ávirka ferðavinnuna, eigur hetta at havast í huga í mun til 
gildiskomuna av broytingum í regluverkinum. Hetta er sjálvsagt eisini galdandi í hesum føri. 
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