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umhvørvisgjald av motorakførum o.a. (CO2-útlátið mátað við WLTP-kanningarháttinum) 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um veg- og umhvørvisgjald av motorakførum o.a.  

(CO2-útlátið mátað við WLTP-kanningarháttinum) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 38 frá 31. mars 1982 um 

veg- og umhvørvisgjald av motorakførum 

o.a., sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 

151 frá 23. desember 2016, verða gjørdar 

hesar broytingar: 

 

1. Í § 2 verða sum stk. 4 og 5 sett:  

“Stk. 4. Fyri persónbilar, ið eru NEDC-

floksgóðkendir og sum hava fingið 

undantak frá WLTP-floksgóðkenning, 

verður árliga umhvørvisgjaldið ásett 

eftir NEDC-floksgóðkenningini til 1. 

september 2019. 

Stk. 5. Fyri vørubilar, ið eru NEDC-

floksgóðkendir og sum hava fingið 

undantak frá WLTP-floksgóðkenning, 

verður árliga umhvørvisgjaldið ásett 

eftir NEDC-floksgóðkenningini til 1. 

september 2020.” 

 

2. § 3, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Fyri motorakfør skrásett til og við 31. 

desember 2016 verður árliga gjaldið 

rindað sambært gjaldsskrá í skjali 1. 

Fyri motorakfør skrásett frá 1. januar 

2017 til og við 31. desember 2018, har 

CO2-útlátið er ásett eftir New 

European Driving Cycle, NEDC  

kanningarháttinum og fyri motorakfør 

skrásett frá 1. januar 2019, har CO2-

útlátið er ásett eftir Worldwide 

Harmonized Light Vehicle Test 

Procedure, WLTP kanningarháttinum, 

verður árliga gjaldið rindað sambært 

gjaldsskrá í skjali 2. Fyri motorakfør úr 

3.500 kg, legu- og viðfestivognar og 

motorsúkklur skrásett frá 1. januar 

2017 verður árliga gjaldið rindað 

sambært gjaldsskrá í skjali 2.” 

 

3. Skjal 2 til løgtingslóg nr. 38 frá 31. 

mars 1982 um veg- og umhvørvisgjøld 

av motorakførum o.a. verður orðað 

sum ásett í skjali 1. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019.
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Skjal 1 

 

“Skjal 2 

Árligt umhvørvisgjald verður roknað sambært hesi gjaldsskrá: 

 

Motorakfør upp til 3.500 kg heildarvekt Kr. 

  

-CO2-útlát 0 g/km 1.500 

  

Bensindrivin akfør við Euronormi 6 og hægri:  

NEDC CO2-útlát (g/km) WLTP CO2-útlát (g/km)  

-CO2-útlát 1-100 g/km -CO2-útlát 1-120 g/km 2.000 

-CO2-útlát 101-110 g/km -CO2-útlát 121-132 g/km 2.500 

-CO2-útlát 111-120 g/km -CO2-útlát 133-144 g/km 3.000 

-CO2-útlát 121-130 g/km -CO2-útlát 145-156 g/km 3.500 

-CO2-útlát 131-140 g/km -CO2-útlát 157-168 g/km 4.000 

-CO2-útlát 141-150 g/km -CO2-útlát 169-180 g/km 4.500 

-CO2-útlát úr 151 g/km ella har 

CO2-útlátið ikki er upplýst 

-CO2-útlát úr181 g/km ella har CO2-útlátið 

ikki er upplýst 

5.000 

   

Diesel ella onnur drívmegi við Euronormi 6 og hægri:  

NEDC CO2-útlát (g/km) WLTP CO2-útlát (g/km)  

-CO2-útlát 1-100 g/km -CO2-útlát 1-120 g/km 4.000 

-CO2-útlát 101-110 g/km -CO2-útlát 121-132 g/km 4.500 

-CO2-útlát 111-120 g/km -CO2-útlát 133-144 g/km 5.000 

-CO2-útlát 121-130 g/km -CO2-útlát 145-156 g/km 5.500 

-CO2-útlát 131-140 g/km -CO2-útlát 157-168 g/km 6.000 

-CO2-útlát 141-150 g/km -CO2-útlát 169-180 g/km 6.500 

-CO2-útlát úr 151 g/km ella har 

CO2-útlátið ikki er upplýst 

-CO2-útlát úr181 g/km ella har CO2-útlátið 

ikki er upplýst 

7.000 

  

Eykagjald fyri Euronorm 1-5 ella um Euronormurin ikki er upplýstur 2.000 

  

Motorakfør úr 3.500 kg heildarvekt Kr. 

  

Motorakfør við Euronormi 6 og hægri:  

Upp í 7.000 kg heildarvekt 7.000 

7.001-10.000 kg heildarvekt 9.500 

Úr 10.001 kg 13.000 

  

Eykagjald fyri Euronorm 1-5 ella um Euronormurin ikki er upplýstur 6.000 

  

Legu- og viðfestivognar Kr. 

Upp í 3.500 kg heildarvekt 650 

Úr 3.501 kg heildarvekt 3.000 

  

Motorsúkklur Kr. 

El drivnar motorsúkklur 1.400 

Motorsúkklur við aðrari drívmegi enn el 1.600 

” 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Síðani einaferð í 1980’unum hevur eitt háttalág verið nýtt at máta brennievnisnýtsluna og 

CO2-útlát frá bilum, nevnt “New European Driving Cycle” (NEDC). Við menningini av 

tøknini og koyrihættum er NEDC-mátingin nú ótíðarhóskandi. Hetta hevur víst seg sum ein 

støðugt størri munur millum mátaðu nýtsluna eftir NEDC-háttalagnum og ta veruligu 

nýtsluna undir vanligari koyring. 

Akstovan hevur skrásett CO2-útlát frá persónbilum og vørubilum við støði í NEDC-

háttalagnum síðan 1. juni 2008, tá ið verandi skrásetingargjaldslóg kom í gildi her á landi. 

Orsakað av, at NEDC-mátingin av CO2-útlátinum í roynd og veru ikki longur er eftirfarandi, 

hevur Evropeiska Samveldið saman við øðrum limalondum í UNECE (United Nations 

Economic Commission for Europe) og Japan, USA, Kina, Ruslandi og India ment ein 

nýggjan kanningarhátt til máting av CO2-útlátinum, nevnt Worldwide Harmonized Light 

Vehicle Test Procedure (WLTP). 

Tann nýggi WLTP-kanningarhátturin endurspeglar í størri mun koyrimynstrið undir 

veruligari koyring og gevur tí eina rættari mynd av veruligu brennievnisnýtsluni og CO2-

útlátinum. Við WLTP-kanningarháttinum fær brúkarin eitt nýtslutal, sum liggur tættari at 

veruligu nýtsluni.  

Felags fyri verandi NEDC- og komandi WLTP-kanningarháttin er tó, at talan er um 

starvsstovukanningar, lagaðar eftir somu fyrimynd, við tí upprunaliga endamáli at endurskapa 

mátingar, sum skulu tryggja sambærilig úrslit fyri allar bilar.  

 

Avgerandi munir millum NEDC- og WLTP-kanningarhættirnar 

 

 WLTP  NEDC 

Hiti 
14 stig C 

(stillað) 

20-30 stig 

C 

Longd (tíðarbil) 30 min. 20 min. 

Stillstøða 13% 25% 

Strekki (teinur) 23,25 km 11 km 

Ferð (miðal) 46,5 km/t 34 km/t 

Ferð (mesta ferð) 131 km/t 120 km/t 

Máting lagað eftir einstøkum bili grundað á eykaútgerð og 

slag av bili 
Ja Nei 
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WLTP-kanningarhátturin gevur eina rættari mynd av veruliga CO2-útlátinum og úrslit úr 

Finnlandi vísa, at WLTP-kanningarhátturin í meðal gevur 20% hægri útlátstøl enn verandi 

NEDC-kanningarháttur. 

Ein kanning av útlátsvirðunum á 7 persónbilum, sum eru skrásettir her á landi í 

august/september 2018 (fylgiskjal 2), vísir, at CO2-útlátið eftir WLTP-kanningarháttinum í 

meðal var 19,2% hægri enn eftir NEDC-kanningarháttinum. 

 

Skiftið frá NEDC til WLTP altjóða 

Skiftið frá NEDC til WLTP fer fram í fleiri stigum og fevndi í fyrsta lagi um persónbilar og 

harnæst um vørubilar, sum eru forskotnir við einum ári. Fyrsta stig av WLTP fyri persónbilar 

fekk gildi 1. september 2017 og seinasta stig av WLTP er galdandi fyri vørubilar og fær gildi 

1. september 2019, tá WLTP til fulnar er umskift. Tíðarlinjan niðanfyri vísir, hvussu skiftið 

frá NEDC- til WLTP-kanningarháttin fer fram altjóða og er ikki bara galdandi fyri skiftið í 

Føroyum. 

 

Tíðarlinja fyri skiftið frá NEDC til WLTP fyri persónbilar: 

 

Frá 1. september 2017 

• WLTP kemur fram sum eitt krav í sambandi við floksgóðkenning av nýggjum sniðum 

av persónbilum. 

• Persónbilar, sum eru floksgóðkendir við einari WLTP-brennievnisnýtslu, eru 

samstundis útgjørdir við einari umroknaðari NEDC-brennievnisnýtslu, sum skal 

nýtast til brúkaravegleiðing í m.a. sølufremjandi lýsingum og á sølustøðum. 

• Persónbilar, ið eru floksgóðkendir eftir NEDC áðrenn 1. september 2017, kunnu 

framvegis seljast.  

 

Frá 1. september 2018 

• Allir nýggir persónbilar skulu vera floksgóðkendir við eini brennievnisnýtslu, ið er 

mátað eftir WLTP-kanningarháttinum, tó undantikið restakfør, ið skulu vera skrásett 

áðrenn 1. september 2019. 

• Persónbilar, sum eru floksgóðkendir við einari WLTP-brennievnisnýtslu, eru 

framvegis útgjørdir við einari umroknaðari NEDC-brennievnisnýtslu, sum skal nýtast 

til brúkaravegleiðing í m.a. sølufremjandi lýsingum og á sølustøðum.  

 

Frá 1. januar 2019 

• Allir nýggir persónbilar skulu nýta WLTP-brennievnisnýtslu til brúkaravegleiðing í 

m.a. sølufremjandi lýsingum og á sølustøðum, tó undantikið restakfør, ið skulu vera 

skrásett áðrenn 1. september 2019. 

 

Tíðarlinja fyri skiftið frá NEDC til WLTP fyri vørubilar: 

 

Frá 1. september 2019 

• Allir nýggir vørubilar skulu vera floksgóðkendir við eini brennievnisnýtslu, ið er 

mátað eftir WLTP kanningarháttinum, tó undantikið restakfør, ið skulu vera skrásett 

áðrenn 1. september 2020.  
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1.2. Galdandi lóggáva 

Í løgtingslóg nr. 38 frá 31. mars 1982 um veg- og umhvørvisgjald av motorakførum o.a. 

(vanliga nevnd vegskattalógin), sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 151 frá 23. desember 

2016, er CO2-útlátið frá motorinum í motorakfarinum fyri hvønn kilometur (g/km) grundarlag 

fyri hálvárliga umhvørvisgjaldinum, sum motorakfør skrásett fyrstu ferð í Føroyum eftir 1. 

januar 2017 rinda. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Eftir 1. januar 2019 verður CO2-útlátið bert upplýst eftir WLTP-kanningarháttinum í 

góðkenningarskjalinum EC Certificate of Conformity (COC skjal) fyri persónbilar, sum er 

tekniska upplýsingarskjalið, ið fylgir við hvørjum einstøkum persón- og vørubili. Fyri 

vørubilar er freistin forskotin við einum ári, t.v.s. frá 1. januar 2020. 

 

Sum tað framgongur frammanfyri undir 1.1 undir “Avgerandi munir millum NEDC- og WLTP-

kanningarhættirnar”, er úrslitið av útlátstølunum eftir WLTP-kanningarháttinum í meðal 20% 

hægri í mun til NEDC-kanningarháttin.  

 

Fyri umhvørvisgjaldið í vegskattalógini merkir tað, at hálvárliga umhvørvisgjaldið fyri persón- 

og vørubilar, skrásettir eftir 1. januar 2019, í meðal verður 20% hægri eftir WLTP-

kanningarháttinum enn eftir NEDC-kanningarháttinum.  

 

Fyri at tryggja, at bileigarar ikki koma at rinda hægri umhvørvisgjald orsakað av, at skrásetta 

útátið av CO2 hækkar av nýggja kanningarháttinum, verður skotið upp at dagføra løgtingslóg 

nr. 38 frá 31. mars 1982 um veg- og umhvørvisgjald av motorakførum o.a. (vanliga nevnd 

vegskattalógin) samsvarandi altjóða skiftinum frá NEDC- til WLTP-kanningarháttin. 

 

Endamálið við lógaruppskotinum er eisini at tryggja, at landskassin ikki kemur í eina støðu, 

har landskassin møguliga verður noyddur at endurrinda ov nógv kravt umhvørvisgjald í mun 

til ætlanina, tá ið løgtingslóg nr. 38 frá 31. mars 1982 um veg- og umhvørvisgjald av 

motorakførum o.a. var samtykt. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógaruppskotið dagførir løgtingslóg nr. 38 frá 31. mars 1982 um veg- og umhvørvisgjald av 

motorakførum o.a. samsvarandi altjóða skiftinum frá NEDC- til WLTP-kanningarháttin. 

Lógaruppskotið tryggjar, at bileigarar ikki koma at rinda hægri umhvørvisgjald orsakað av, at 

skrásetta útátið av CO2 hækkar av nýggja kanningarháttinum. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið hevur ikki verið til ummælis hjá myndugleikum, almennum stovnum, 

privatum felagsskapum, áhugafeløgum ella øðrum. Hetta hevur í hesum føri ikki verið hildið 

neyðugt. Lógaruppskotið og endamálið við lógaruppskotinum hava tó verið umrødd á fundi 

við umboð fyri føroysku bilasølurnar. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið tryggjar, at umhvørvisgjaldið á akfør ikki hækkar orsakað av nýggja 

kanningarháttinum viðvíkjandi útláti av CO2. Verður løgtingslógin um veg- og umhvørvisgjald 

av motorakførum o.a. ikki dagførd samsvarandi við altjóða skiftið frá NEDC- til WLTP-

kanningarháttin, fara inntøkur landskassans av umhvørvisgjaldinum at hækka orsakað av 

nýggja kanningarháttinum og orsakað av at skrásetta útlátið av CO2 hækkar av nýggja 

kanningarháttinum.   

Fyri kommunurnar eru ongar fíggjarligar avleiðingar av lógaruppskotinum. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Ongar umsitingarligar avleiðingar eru fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar 

fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er, at løgtingslógin um veg- og umhvørvisgjald av 

motorakførum o.a. framhaldandi samsvarar við teir kanningarhættir, sum ES og onnur 

limalond í UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) og Japan, USA, 

Kina, Rusland og India nýta til máting av CO2-útlátinum. Millumtjóðasáttmálar eru ikki á 

annan hátt viðkomandi fyri lógaruppskotið. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar eru ikki, sum eru viðkomandi fyri lógaruppskotið. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Kendar marknaforðingar eru ikki á økinum, og lógaruppskotið hevur ikki marknaforðingar við 

sær. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv í 

rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið dagførir umhvørvisgjaldið í løgtingslógini um veg- og umhvørvisgjald av 

motorakførum o.a. samsvarandi við, at kanningarhátturin fyri CO2-útlát verður skiftur frá 

NEDC- til WLTP-kanningarháttin. Lógaruppskotið tryggjar, at umhvørvisgjaldið á akfør ikki 

hækkar orsakað av nýggja kanningarháttinum viðvíkjandi útláti av CO2.  Lógaruppskotið hevur 
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ikki aðrar ásetingar um skattir ella avgjøld. Eingin nýggjur skattur ella nýtt avgjald verður ásett 

við lógaruppskotinum. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið dagførir umhvørvisgjaldið í løgtingslógini um veg- og umhvørvisgjald av 

motorakførum o.a. samsvarandi við, at kanningarhátturin fyri CO2-útlát verður skiftur frá 

NEDC- til WLTP-kanningarháttin. Lógaruppskotið tryggjar, at umhvørvisgjaldið á akfør ikki 

hækkar orsakað av nýggja kanningarháttinum viðvíkjandi útláti av CO2.  Lógaruppskotið hevur 

ikki aðrar ásetingar um gjøld. Eingin nýggj gjøld verða ásett við lógaruppskotinum. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin 

ella til kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar við sær enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1, nr. 1 

Í § 2, stk. 4 verður skotið upp, at fyri persónbilar, ið standa á goymslu og sum eru NEDC-

floksgóðkendir og hava fingið undantaksloyvi frá Færdselsstyrelsen ella Akstovuni at vera 

skrásettir áðrenn 1. september 2019, hóast teir ikki eru WLTP-floksgóðkendir, verður árliga 

umhvørvisgjaldið ásett eftir NEDC-floksgóðkenningini til 1. september 2019.  

 

Í § 2, stk. 5 verður skotið upp, at fyri vørubilar, ið standa á goymslu og sum eru NEDC-

floksgóðkendir og hava fingið undantakstloyvi frá Færdselsstyrelsen ella Akstovuni at vera 

skrásettir áðrenn 1. september 2020, hóast teir ikki eru WLTP-floksgóðkendir, verður árliga 

umhvørvisgjaldið ásett eftir NEDC-floksgóðkenningini til 1. september 2020.  

 

Hetta er vanlig mannagongd, tá broytingar verða gjørdar í floksgóðkenningunum fyri 

restakfør, ið standa á goymslu og ikki eru seld, tá broytingarnar koma í gildi. 

 

Til § 1, nr. 2 og nr. 3 

Skjal 2 í lógini inniheldur nú CO2-útlát bæði eftir gamla NEDC-kanningarháttinum og eftir 

nýggja WLTP-kanningarháttinum, sum er umleið 20% hægri enn eftir gamla NEDC 

háttinum. Allir takstir eru óbroyttir. 

 

Síðan 1. januar 2017 er eitt árligt umhvørvisgjald sambært skjali 2 í løgtingslóg nr. 38 frá 31. 

mars 1982 um veg- og umhvørvisgjald av motorakførum o.a. (vanliga nevnd vegskattalógin) 

ásett fyri motorakfør upp til 3.500 kg heildarvekt, skrásett eftir henda dag við støði í, hvussu 

nógv gramm av CO2 kemur úr motorakfarinum fyri hvønn kilometur (g/km). Útlátið í 

galdandi lóg er ásett eftir “New European Driving Cycle” – NEDC-kanningarháttinum, sum 

nú verður útfasaður. 

 

Í staðin kom ein nýggjur kanningarháttur “Worlwide Harmonized Light Vehicle Test 

Procedure” – stytt WLTP í gildi 1. september 2017 fyri persónbilar, har meðal útlátið í g/km 

er umleið 20% hægri enn eftir verandi NEDC-kanningarhátti. Eftir 1. januar 2019 verður bert 

WLTP-útlátið uppgivið í COC skjalinum, sum er grundarlagið undir teknisku upplýsingunum 

í sambandi við skráseting. 

 

Skotið verður upp, at NEDC-kanninghátturin er galdandi fyri skráseting av motorakførum upp 

til 3.500 kg heildarvekt til 31. desember 2018 og at nýggi WLTP-kanningarhátturin er galdandi 

fyri skráseting av motorakførum upp til 3.500 kg í heildarvekt frá 1. januar 2019 og at 

umhvørvisgjaldið verður roknað við støði í nýggju virðunum. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. Skotið verður upp, at lógin kemur í gildi 1. januar 2019. 
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Fíggjarmálaráðið, 02. november 2018 

 

Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 


