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Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 § 1 

 

Í løgtingslóg nr. 59 frá 7. juni 2007 um 

framleiðslu, flutning og veiting av 

ravmagni, sum broytt við løgtingslóg nr. 

104 frá 20. november 2007, § 10 í 

løgtingslóg nr. 18 frá 8. mai 2008, 

løgtingslóg nr. 79 frá 7. juni 2012 og 

løgtingslóg nr. 184 frá 21. desember 2018 

(Elveitingarlógin), verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

 

§ 4. Framleiðsla av ravmagni, ætlað til 

flutnings á elnetinum við loyvi eftir § 9, er 

einans loyvd við loyvi frá 

landsstýrismanninum. 

Stk. 2-5. .. . 

1. § 4, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Framleiðsla av ravmagni, ætlað til 

flutnings á elnetinum við loyvi eftir § 9, 

er einans loyvd við loyvi frá 

landsstýrismanninum til smápartafeløg 

og partafeløg, skrásett hjá Skráseting 

Føroya, ella sum eru fráboðað 

Skráseting Føroya sum undir stovnan, 

og sum lúka treytirnar í §§ 8a og 8b, sí 

tó § 5, stk. 4.” 

 

§ 5. Tá landsstýrismaðurin viðger umsókn 

um loyvi eftir § 4 til bygging av nýggjum 

verkum til framleiðslu av ravmagni úr 

jarðrunnum brennievnum, vindorku ella úr 

vatnorku, skal hann taka atlit til orkupolitikk 

landsins, umframt til rættin hjá SEV at 

gagnnýta vatnorkuna og til orkutørv 

landsins, sbrt. § 11, stk. 3. 

 

 

Stk. 2. Tað kann verða lýst alment eftir 

umsóknum, tá ið loyvi eftir § 4 til 

framleiðslu av ravmagni úr vindorku verður 

2. § 5 verður orðað soleiðis: 

“§ 5. Tá landsstýrismaðurin viðger 

umsókn um loyvi eftir § 4 til bygging av 

nýggjum verkum til framleiðslu av 

ravmagni úr jarðrunnum brennievnum, 

vind-, vatn, sól- aldu- ella sjóvarfalsorku 

skal hann taka atlit til orkupolitikk 

landsins og til orkutørv landsins, sbrt. § 

11, stk. 3. Viðgerðin av loyvum, 

royndarloyvi undantikin, er tá antin eftir 

stk. 2, stk. 3 ella stk. 4 í hesi grein. 

Stk. 2. Tað skal verða lýst alment eftir 

umsóknum, tá ið loyvi eftir § 4 til 

framleiðslu av ravmagni í orkuverki 



 

 

veitt. Áðrenn lýst verður eftir umsóknum, 

ella áðrenn umsókn verður viðgjørd uttan at 

lýst er eftir umsóknum frammanundan, skal 

landsstýrismaðurin ráðføra seg við SEV, 

sbrt. § 11, stk. 3. 

 

 

Stk. 3. Um umsókn er komin um at veita 

loyvi til framleiðslu úr vindorku, uttan at 

alment er lýst eftir umsóknum, og 

landsstýrismaðurin metir, at umstøðurnar og 

umsóknin tala fyri, at umsóknin eigur at 

verða viðgjørd, skal landsstýrismaðurin gera 

av, at loyvi bert kann verða givið aftaná, at 

alment hevur verið lýst, at umsókn um loyvi 

er móttikin, og at onnur áhugað kunnu søkja 

um sama loyvi við eini freist upp á í minsta 

lagi 60 dagar frá tí, at lýst varð. 

 

 

 

 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann veita loyvi 

til, at avlopsorka frá øðrum virksemi kann 

leiðast inn á elnetið. Landsstýrismaðurin 

ásetir í loyvinum og/ella í kunngerð nærri 

treytir fyri hetta virksemið. Áðrenn 

landsstýrismaðurin veitir loyvi, skal hann 

ráðføra seg við SEV. 

 

 

 

 

 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann lata verða 

við at geva teimum loyvi, ið søkt hava. 

størri enn 100 kW verður veitt, sí tó stk. 

3. Áðrenn lýst verður eftir umsóknum, 

ella áðrenn umsókn verður viðgjørd 

uttan at lýst er eftir umsóknum 

frammanundan, skal landsstýrismaðurin 

ráðføra seg við Netfelagið, sbrt. § 11, 

stk. 3. 

Stk. 3. Um umsókn er komin um at veita 

loyvi til framleiðslu av ravmagni, uttan 

at alment er lýst eftir umsóknum, og 

landsstýrismaðurin metir, at 

umstøðurnar og umsóknin tala fyri, at 

umsóknin eigur at verða viðgjørd, skal 

landsstýrismaðurin gera av, um 

umsóknin skal verða játtað, ella um 

loyvi bert kann verða givið aftaná, at 

alment hevur verið lýst, at umsókn um 

loyvi er móttikin, og at onnur áhugað 

kunnu søkja um loyvi til líknandi mátt á 

øðrum egnaðum stað, við eini freist upp 

á í minsta lagi 60 dagar frá tí, at lýst 

varð.  

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann veita 

einstaklingi ella felag, sí § 4, stk. 1, 

loyvi til, at avlopsorka frá øðrum 

virksemi, minni enn 100 kW, kann 

leiðast inn á elnetið. § 8a og § 8b eru 

ikki galdandi fyri slíkar loyvishavarar. 

Landsstýrismaðurin ásetir í loyvinum 

og/ella í kunngerð tøkniligar treytir og 

aðrar treytir fyri slíkum virksemi. 

Áðrenn landsstýrismaðurin veitir loyvi, 

skal hann ráðføra seg við Netfelagið, 

sbrt. § 11, stk. 3. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann lata 

verða við at geva teimum loyvi, ið søkt 

hava.” 

 3. Í § 6, § 7, stk. 1, § 7, stk. 2, 4. lið, § 13, 

stk. 1 og 2, verður “SEV” broytt  til: 

“Netfelagnum”. 

 4. Í § 7, stk. 2, 5. lið, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2-

4, § 10, stk. 2 og 3, § 11, stk. 1-4 og 

tvær staðni í § 11, stk. 5, § 14, verður 

“SEV” broytt til: “Netfelagið”. 

 5. Aftaná § 8 verður í kapittul 2 sett:  

“§ 8a. Allir loyvishavarar hava skyldu 

til roknskaparligt sundurbýti av 



 

 

virkseminum fyri einstaka loyvið eftir 

hesi lóg. 

Stk. 2. Ein skylda um roknskaparligt 

sundurbýti er at skilja sum ein treyt um, 

at framleiðari av ravmagni skal føra 

roknskap fyri ávísa virksemið ella ávísa 

virkisøkið. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann gera 

nærri reglur um slíka roknskaparførslu. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann, við 

fyriliti til reglur um tagnarskyldu, undir 

hesum, í fyrisitingarlóg og lóg um 

persónsupplýsingar, almannakunngera 

roknskaparupplýsingar, undir hesum 

upplýsingar um inntøkur. 

  

§ 8b. Rættindahavarar kunnu frá 1. 

januar 2020 einsamallir, ella saman við 

nærstandandi, beinleiðis ella óbeinleiðis, 

í mesta lagi hava ræði á 1/3 av 

rættindunum til samlaðu framleiðsluna 

av ravmagni úr jarðrunnum 

brennievnum, vind- ella vatnorku. Frá 1. 

januar 2025 fevnir avmarkingin á 1/3 

eisini um sól-, aldu- ella sjóvarfalsorku. 

Stk. 2. Nærstandandi er at skilja sum 

hjúnafelagi, skyld í stígandi ella fallandi 

linju, systkin, hjúnafelagi hjá teimum 

nevndu persónunum og aðrir persónar, 

ið hava staðið hvørjum øðrum serliga 

nær. 

Stk. 3. Virksemi, har felag einsamalt  

ella saman við nærstandandi, beinleiðis 

ella óbeinleiðis, hevði ræðið á meira enn 

ásett í stk. 1, áðrenn 1. januar 2020 

ávikavist 1. januar 2025, kann halda 

fram, men kann ikki økjast, uttan so, at 

loyvishavarin vinnur útboð um nýggj 

rættindi við at vera minsta lagið 20% 

lægri í prísi enn næstlægsta boð. 

  

§ 8c. Broytingar í ræði á rættindum, 

sambært § 8b, stk. 1, skulu góðkennast 

av landsstýrismanninum. Ætlaðar 

broytingar skulu fráboðast 

landsstýrismanninum, áðrenn 

broytingarnar fara fram. Broytast 

viðurskiftini soleiðis, at eigarar fara upp 



 

 

um hámarkið í § 8b, stk. 1, kann 

landsstýrismaðurin krevja, at 

viðurskiftini koma í rættlag innan ávísa 

tíðarfreist. Koma viðurskiftini ikki í 

rættlag innan tíðarfreistina, fellur tann 

parturin av samlaðu rættindunum, sum 

er ov nógv, til landið aftur. Tey rættindi, 

sum eigari hevur fingið ræðið á seinast, 

falla fyrst aftur til landið, og soleiðis 

verður hildið áfram, til komið er niður á 

mest loyvda hámark, sambært § 8b, stk. 

1. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann, í 

sambandi við viðgerðina av málinum, 

krevja, at rættindahavarin útvegar allar 

neyðugar upplýsingar frá eigarum, 

nevndarlimum, ráðgevum, virkjum o.ø. 

um eigaraviðurskiftini og um 

framleiðslu v.m. fyri at tryggja, at 

treytirnar í § 8b, stk. 1 eru loknar.  

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann 

almannakunngera, hvør persónur ella 

felag, beinleiðis ella óbeinleiðis ræður 

yvir rættindum at framleiða ravmagn og 

teirra eigarapart í virkseminum.” 

§ 9. ... 

Stk. 2-4. .. 

Stk. 5. Tá SEV ásetir prísir fyri ravmagn til 

brúkara, skal munur ikki gerast á, hvar 

brúkari býr. 

Stk. 6. .. 

6. § 9, stk. 5 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 5. Frá 1. januar 2020 skal 

Netfelagið skipast sum felag eftir § 4, 

stk. 1. Netfelagið skal vera politiskt 

óheft og óheft av feløgum, ið framleiða 

og/ella selja ravmagn. Fyri nevnd og 

leiðslu í Netfelagnum eru somu 

førleikakøv galdandi sum fyri 

fíggjarfyritøkur, sí § 64 í lov om 

finansiel virksomhed.” 

§ 9. .. 

Stk. 2-5. .. 

Stk. 6. Landsstýrismanninum verður 

heimilað at góðkenna, at SEV kann áseta 

serligan prís fyri elnýtslu til góðkendar 

hitapumpur sambært BK17 og til elbilar. 

1)   Munurin millum serliga prísin eftir stk. 

6 og hægsta prís fyri kWt eftir prísskránni 

hjá SEV kann í mesta lagi vera 0,40 kr. 

umframt meirvirðisgjald. 

2)   Serligi prísurin eftir stk. 6 kann verða 

givin fyri nýtslu alt samdøgrið og fyri nýtslu 

part av samdøgrinum. 

7. § 9 stk. 6 verður strikað. 



 

 

§ 10. .. 

Stk. 2-3. .. 

 

8. Í § 10 verða sum stk. 4, 5 og 6 sett: 

“Stk. 4. Alt ravmagn, sum verður flutt á 

netinum skal gjalda transmissiónsgjald.  

Stk. 5. Alt ravmagn, sum verður latið 

brúkarunum, skal umframt 

transmissiónsgjaldið í stk. 4, gjalda 

distributiónsgjald. 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um gjøldini í stk. 4 og 5, 

m.a. um útrokning av gjøldum, mest 

loyvdu gjøldum og frítøku fyri gjaldi.”  

§ 12. .. 

Stk. 2-4. .. 

 

9. Í § 12 verður sum stk. 5 sett:  

Stk. 5. Frá 1. januar 2020 áliggur tað 

Netfelagnum í mest møguligan mun at 

útveita neyðugu tænasturnar, ið skulu til 

fyri at tryggja nøktandi veitingartrygd 

og elgóðsku sbrt. § 11, stk. 1.  

 10. Aftaná § 15 verða sum kapittul 3a og 3b 

sett: 

“Kapittul 3a 

Søla av ravmagni 

 

§ 15a. Frá 1. januar 2020 er søla av 

ravmagni til brúkara einans loyvd við 

loyvi frá landsstýrismanninum. 

Stk. 2. Loyvi verður latið fyri tíðarskeið, 

ikki longri enn 20 ár, og kann verða 

longt við í mesta lagi 20 árum í senn.  

Stk. 3. Loyvi kann bert veitast  

smápartafeløgum og partafeløgum, 

skrásett hjá Skráseting Føroya, ella sum 

eru fráboðað Skráseting Føroya sum 

undir stovnan, og sum lúka treytirnar í § 

8a og sum hava neyðugan sakkunnleika, 

førleika og fíggjarorku til tað virksemi, 

sum loyvi verður veitt fyri.  

 

§ 15b. Tá prísir fyri ravmagn til brúkara 

verða ásetir, skal munur ikki gerast á, 

hvar brúkari býr. 

Stk. 2. Landsstýrismanninum verður 

heimilað at góðkenna, at sølufeløg 

kunnu áseta serligan prís fyri elnýtslu til 

góðkendar hitapumpur sambært BK17 

og til elbilar. 

1) Munurin millum serliga prísin eftir 

stk. 2 og hægsta prís fyri kWt eftir 

prísskránni hjá sølufelagnum kann í 



 

 

mesta lagi vera 0,40 kr. umframt 

meirvirðisgjald. 

2) Serligi prísurin eftir stk. 2 kann verða 

givin fyri nýtslu alt samdøgrið og fyri 

nýtslu part av samdøgrinum. 

 

§ 15c. Loyvi eftir § 15a verða latin við 

treytum, ið landsstýrismaðurin ásetir. 

Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 

reglur um, hvussu prísur til brúkara skal 

roknast og hvussu nøktandi 

veitingartrygd og ravmagnsgóðska kann 

verða hildin. 

 

§ 15d. Feløg, sum hava loyvi til sølu av 

ravmagni, og sum eru íbundin netið, 

hava skyldu at fylgja boðum frá 

Netfelagnum eftir somu reglum sum § 

11, stk. 5 um broytingar í nýtsluni, fyri 

at tryggja ein munadyggan rakstur og 

eina hóskandi veitingartrygd og 

ravmagnsgóðsku. 

Stk. 2. Feløg, sum hava loyvi til sølu av 

ravmagni, og sum eru íbundin netið, 

hava skyldu at boða Netfelagnum frá 

ætlaðum broytingum í søluni innan eina 

hóskandi freist, ið Netfelagið ásetir.  

 

§ 15e. Loyvishavari, ið ætlar at halda 

fram við virkseminum, eftir at 

loyvisskeiðið er farið, skal í minsta lagi 

2 ár undan, at loyvið til sølu rennur út, 

søkja um leinging av loyvinum.  

Stk. 2. Um loyvishavari ætlar at gevast 

við søluni, kann landsstýrismaðurin í 

samráð við Netfelagið, um serlig 

viðurskifti gera seg galdandi, taka 

avgerð um framhaldandi rakstur av 

virkseminum móti fullum endurgjaldi. 

 

Kapittul 3b 

Ravmagnsmarknaður 

 

§ 15f. Netfelagið skal frá 1. januar 2020 

standa fyri ravmagnsmarknaði, har øll 

framleiðsla av ravmagni skal seljast inn 

á marknaðin og sølufeløgini kunnu 



 

 

einans keypa ravmagn beinleiðis frá 

marknaðinum. 

Stk. 2. Ravmagnsmarknaðurin hevur 

skyldu at taka móti framleiðslu frá 

øllum góðkendum framleiðarum. 

Stk. 3. Ravmagnsmarknaðurin skal ikki 

gera mismun millum framleiðslu frá 

ymisku framleiðarunum. 

Stk. 4. Ravmagnsmarknaðurin hevur 

skyldu til at lata framleiðslu til øll 

góðkend sølufeløg. 

Stk. 5. Ravmagnsmarknaðurin skal ikki 

gera mismun millum ymisku 

sølufeløgini. 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um, hvussu 

Ravmagnsmarknaðurin skal skipast. 

Treytir kunnu setast fyri hvussu keyp og 

søla skulu skipast, serstakar treytir fyri 

ávísar orkukeldur og serstakar skipanir 

fyri orkuverk á útoyggj.” 

§ 19. .. 

Stk. 2. Loyvishavari við loyvi til framleiðslu 

av ravmagni eftir § 4 eins og loyvishavari 

við loyvi til netvirksemi eftir § 9 hava 

skyldu til at geva starvsfólki 

eftirlitsmyndugleikans alla hjálp í 

kanningarvirksemi teirra. 

 

11. § 19, stk. 2 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 2. Loyvishavari við loyvi til 

framleiðslu av ravmagni eftir § 4, 

loyvishavari við loyvi til netvirksemi 

eftir § 9 eins og loyvishavari til sølu av 

ravmagni eftir § 15a, hava skyldu til at 

geva starvsfólki eftirlitsmyndugleikans 

alla hjálp í kanningarvirksemi teirra.” 

 

§ 20. Loyvi til framleiðslu eftir § 4 og til 

netvirksemi eftir § 9 í hesi lóg eru 

undantikin rættarsókn og kunnu hvørki 

beinleiðis ella óbeinleiðis avhendast ella 

veðsetast, uttan so at landsstýrismaðurin 

gevur loyvi frammanundan og góðkennir 

treytirnar í sáttmálanum partanna millum. 

 

12. § 20 verður orðað soleiðis:  

“§ 20. Loyvi til framleiðslu eftir § 4, 

loyvi til netvirksemi eftir § 9, eins og 

loyvi til sølu eftir § 15a í hesi lóg eru 

undantikin rættarsókn og kunnu hvørki 

beinleiðis ella óbeinleiðis avhendast ella 

veðsetast, uttan so at landsstýrismaðurin 

gevur loyvi frammanundan og 

góðkennir treytirnar í sáttmálanum 

partanna millum.” 

§ 21. Um fortreytirnar fyri loyvi eftir § 4 eru 

munandi broyttar, kunnu við 1 árs fyriboðan 

og eftir samráðingar við avvarðandi 

loyvishavara ásetast nýggjar treytir í einum 

loyvi. Tílíkar samráðingar kunnu í fyrsta 

lagi verða 5 ár eftir, at loyvi er veitt, um ikki 

heilt avgerandi atlit tala fyri, at treytirnar 

verða broyttar innan hesa freist. 

13. § 21 verður orðað soleiðis:  

“§ 21. Um fortreytirnar fyri loyvi eftir 

§§ 4, 9 ella 15a  eru munandi broyttar, 

kunnu við 1 árs fyriboðan og eftir 

samráðingar við avvarðandi 

loyvishavara ásetast nýggjar treytir í 

einum loyvi. Tílíkar samráðingar kunnu 

í fyrsta lagi verða 5 ár eftir, at loyvi er 

veitt, um ikki heilt avgerandi atlit tala 



 

 

fyri, at treytirnar verða broyttar innan 

hesa freist.” 

§ 22. Loyvi eftir § 4 kann verða tikið aftur, 

um: ..... 

 

14. Í § 22, stk. 1 verður “§ 4 kann verða 

tikið aftur,” broytt til: “§§ 4, 9 og 15a 

kunnu verða tikin aftur,”  

 

§ 23. Er ikki harðari revsing ásett í aðrari 

lóggávu, kann tann verða revsaður við bót 

ella hefti, sum: 

1)   rekur framleiðsluvirksemi uttan loyvi 

sbrt. § 4, stk 1 og stk 3, 

2)   rekur netvirksemi uttan loyvi sbrt. § 9, 

3)   brýtur treytir, ásettar í loyvinum eftir § 

6, § 9, stk. 1 og 2, § 15 og § 21, 

4)   ikki letur inn kravdar upplýsingar ella 

forðar fyri kanningum við heimild í lógini 

sbrt. § 6 og § 19, 

5)   ikki aktar boð, givin við heimild í hesi 

lóg, ella fyriskipanir, ásettar við heimild í 

lógini. 

Stk. 2-3. ... 

 

15. § 23, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“§ 23. Er ikki harðari revsing ásett í 

aðrari lóggávu, kann tann verða revsaður 

við bót ella hefti, sum: 

1) rekur framleiðsluvirksemi uttan loyvi 

sbrt. § 4, stk 1 og stk 3, 

2) rekur netvirksemi uttan loyvi sbrt. § 

9, 

3) rekur søluvirksemi uttan loyvi sbrt. § 

15a, 

4) brýtur treytir, ásettar í loyvinum eftir 

§§ 6, 9, 15, 15c og § 21, 

5) ikki letur inn kravdar upplýsingar ella 

forðar fyri kanningum við heimild í 

lógini sbrt. § 6 og § 19, 

6) ikki aktar boð, givin við heimild í 

hesi lóg, ella fyriskipanir, ásettar við 

heimild í lógini.” 

§ 12. SEV hevur skyldu at keypa tað 

ravmagn, sum verður framleitt av 

loyvishavarum sambært loyvunum. 

Stk. 2. SEV skal ikki gera mismun millum 

egna framleiðslu og framleiðslu frá øðrum 

framleiðarum. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 

reglur við tí endamáli at tryggja, at treytirnar 

í og endamálið við hesum kapitli verða 

lokin, herundir reglur um, hvussu prísur til 

brúkara skal roknast, hvussu nøktandi 

veitingartrygd og el-góðska kann verða 

hildin, gerð av serstøkum roknskapi, 

upplýsingarskyldur mótvegis brúkarum, 

loyvishavarum og landsstýrismanni, 

gagnnýtslu av varandi orkukeldum, reglur 

um at seta í verk virknisfremjandi tiltøk o.a. 

Stk. 4. Um SEV brýtur sínar skyldur um 

serstakan roknskap sbrt. § 10, stk 2, 

misnýtir marknaðarstøðu sína, ella um serlig 

samfelagsatlit gera seg galdandi, kann 

landsstýrismaðurin krevja, at partur av 

virkseminum verður lagdur undir 

sjálvstøðuga leiðslu, ella at netvirksemið í 

16. 1. januar 2020 fer § 12, stk. 1-4 úr gildi. 

§ 12, stk. 5 verður tá til § 12, stk. 1. 



 

 

síni heild verður lagt í sjálvstøðugt felag við 

sjálvstøðugari leiðslu. 

Stk. 5. .. 

 

 

 


