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løgtingsmáli nr. 88/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld 

við skráseting av motorakførum (Leingja freist til 31. desember 2020) 

Kristina Háfoss, landsstýrismaður í fíggjarmálum, hevur lagt málið fram 18. desember 2018, 

og eftir 1. viðgerð 6. februar 2019 er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 7. og 14. mars 2019. 

 

Uppskotið er liður í at eggja til, at lagt verður um frá akførum við dálkandi orkunýtslu til 

grøna el- og vetnisorku samsvarandi við, at framleiðslan av el verður løgd um frá olju til 

varandi orku. 

 

Við uppskotinum verður mælt til, at freistin í galdandi løgtingslóg fyri at skráseta motorakfør, 

sum bara nýta el ella vetni til framdrift, uttan at rinda virðisgjald, verður longd til 31. 

desember 2020. 

 

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

Harumframt hevur Bárður Nielsen, Jacob Vestergaard, Bill Justinussen og Kristin Michelsen 

hesar viðmerkingar: 

Enn gongur alt ov seint at leggja um frá svartari orku til grøna orku. Í veruleikanum eru tað 

brúkararnir, sum ganga undan og eru frammanfyri orkuframleiðararnar. Nýtslan av el-orku 

økist alsamt, bæði orsakað av stórum vinnuligum frambrotum, men eisini tí at lagt verður um 

frá svartari orku til grøna orku á brúkarasíðuni. Men framleiðslan av grønari el-orku megnar 

ikki at halda tørn. Tí gongur tað afturá hond við stórfingnu ætlanunum um at leggja alt 

samfelagið um til grøna orku. Alsamt størri partur av el-framleiðsluni verður fingin við olju, 

og er hetta beint ímóti grønu ætlanunum. Og ímóti tí politisku kós, sum samgongan annars 

sigur seg føra.  

 

El-bilar fáa sína orku frá SEV. Og tá SEV framleiðir meiri svarta orku nú enn nakrantíð, 

merkir tað, at fyri hvønn nýggjan el-bil, sum kemur á marknaðin, má meiri svørt orka 

framleiðast. Tað er í sær sjálvum ikki nøkur grøn loysn. Men hinvegin eru el-bilar ein partur 

av framtíðini hjá brúkarunum, sum við hesum leggja um til grøna atferð. 

 

Meirilutin undrast yvir, at uppskotið ikki eisini umfatar hybrid-bilar. Hybrid-bilar framleiða 

el-orku undir koyring. Tann orkan er 100% grøn og er ikki tengd at framleiðsluni hjá SEV. Tí 

eru hybrid-bilar grønari enn el-bilar, so leingi sum framleiðslan av el-orku ikki verður 

grønari. Meirilutin heitir tí á landsstýriskvinnuna um at koma í Løgtingið við uppskoti, sum 

gevur hybrid-bilum sama avgjaldslætta sum el-bilar. 

 

Fíggjarnevndin,  15. mars 2019 
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