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løgtingsmáli nr. 70/2018: Uppskot til løgtingslóg um matstovuvirksemi og 

gistingarhúsvirksemi o.a. (Matstovulógin) 

 

Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen, hevur lagt málið fram tann 2. 

november 2018, og eftir 1. viðgerð tann 14. november 2018 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 20. og 27. november og 3., 4., 6. og 12. desember 2018. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Fólkaheilsuráðið, Føroya Landfúta, G!, 

Summarfestivalin, Country festivalin, Gist&Vist, Loyvisnevndina og landsstýrismannin í uttanríkis- 

og vinnumálum, Poul Michelsen. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Jákup Mikkelsen, Jørgen Niclasen, Bjørn Kalsø og Jógvan Skorheim) tekur støðu í 

tingsalinum. 

 

Minnilutin (Bjørt Samuelsen, Bjarni Hammer og Ingolf S. Olsen) hevur hesar viðmerkingar: 

Uppskotið um matstovu- og gistingarhúsvirksemi ruddar í stóran mun upp í lóggávum á økinum 

soleiðis, at mannagongdir, í sambandi við umsóknir til ymiskt virksemi á økinum, gerast einfaldari 

og minni krevjandi fyri vinnu og myndugleikar, og lóggávan í størri mun fer at samsvara við 

galdandi praksis. 

 

Uppskotið broytir ásetingarnar um hissiniloyvi soleiðis, at onnur enn tey, sum hava vinnuligt 

skeinkiloyvi, kunnu søkja um hissiniloyvi til serstøk tiltøk. Her verður serliga hugsað um tiltøk sum 

útoyggjastevnur, bygdastevnur og tiltøk, sum ítróttafeløg o.l. skipa fyri. Tann, sum fær slíkt loyvi, 

skal framvegis lúka allar treytir, sum Loyvisnevndin setir. Tað hevur stóran týdning, at 

Loyvisnevndin umsitur hesar reglur í samsvari við ein tálmandi rúsdrekkapolitikk, umframt at gjald 

eigur at verða tikið fyri hesi serstøku hissiniloyvi. Skipanin eigur at verða eftirmett við jøvnum 

millumbili. Fólkaheilsuráðið fær sambært uppskotinum eitt umboð í Loyvisnevndina. 

 

Uppskotið herðir krøvini til duravørðir soleiðis, at fólk, ið eru dømd fyri harðskap, brot á 

rúsevnalóg ella annað lógarbrot, sum er viðkomandi fyri starvið, ikki kunnu starvast sum 

duravørðir. Umboð fyri Føroya Landfúta hava í nevndini víst á, at hetta er eitt greitt ynski frá 

løgregluni. Minnilutin tekur undir við broytingunum, men leggur samstundis dent á, at í einum 

rættarsamfelag er ein grundleggjandi regla, at ein samfelagsborgari, eftir at hava tikið við revsing, 

skal kunna hava slætt borð, og tí má henda regla umsitast við hesum í huga.  

 

Matstovur og skeinkingarstøð, har almenningurin hevur atgongd, skulu sunnudag til og við hósdag 

verða afturlatin millum kl 24:00 og 05:00, eins og í dag. Men kommunur fáa nú heimild at loyva 

matstovum og skeinkingarstøðum í kommununi at hava longur opið, tó ikki longur enn til kl. 02:00. 

Sambært matstovuvinnuni er tað ein stór avbjóðing, at gestir ikki kunnu sita longur enn til á 

midnátt, serliga í førum, har seint verður farið út at eta. Kommunurnar hava somuleiðis víst á, at 

hetta serliga er ein avbjóðing um summarið. Kommunurnar fáa við hesum í størri mun frælsi at 



skipa viðurskiftini eftir egnum tørvi. 

 

 

Minnilutin tekur við undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

 

 

 

Vinnunevndin, 12. desember 2018 

 

 

  

 Bjørt Samuelsen Jørgen Niclasen Bjarni Hammer 
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  Jógvan Skorheim 

 


