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§ 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, løgtingslóg nr. 

18 frá 8. mai 2008, løgtingslóg nr. 79 frá 7. 

juni 2012 og løgtingslóg nr. 184 frá 21. 

desember 2018, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

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 §§ 8 a og 8 b, 

sí tó § 5, stk. 4.” 

 

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, royndarloyvir 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, 

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 staði við eini freist 
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upp á í minsta lagi 60 dagar frá tí, at 

lýst varð.  

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann veita 

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

loyvi til, at avlopsorka frá øðrum 

virksemi, minni enn 100 kW, kann 

leiðast inn á elnetið. § 8 a og § 8 b 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 og í § 14 

verður “SEV” broytt til: “Netfelagið”. 

 

5. Aftaná § 8 verður í kapitli 2 sett:  

“§ 8 a. 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. 

  

§ 8 b. 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 upp 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 í minsta lagið 20% 

lægri í prísi enn næstlægsta boð. 

  

§ 8 c. Broytingar í ræði á rættindum, 

sambært § 8 b, 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 § 8 b, 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 § 8 b, 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 § 8 b, stk. 1 eru loknar.  
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Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann 

almannakunngera, hvør persónur ella 

felag, beinleiðis ella óbeinleiðis, ræður 

yvir rættindum at framleiða ravmagn 

og teirra eigarapart í virkseminum.” 

 

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.” 

 

7. § 9, stk. 6 verður strikað. 

 

8. Í § 10 verður aftaná stk. 3 sum nýggj 

stk. 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.”  

 

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 3 a og 

3 b sett: 

 

“Kapittul 3 a 

Søla av ravmagni 

 

§ 15 a. Frá 1. januar 2020 er søla av 

ravmagni til brúkara einans loyvd við 

loyvi frá landsstýrismanninum. 

Stk. 2. Loyvi verður latið fyri 

tíðarskeið, ikki longur enn 20 ár, og 

kann verða longt við í mesta lagi 20 

árum ísenn.  

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 § 8 a, og hava neyðugan 

sakkunnleika, førleika og fíggjarorku 

til tað virksemið, sum loyvi verður 

veitt fyri.  

 

§ 15 b. Tá prísir fyri ravmagn til 

brúkara verða ásettir, 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. 

 

§ 15 c. Loyvi eftir § 15 a 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. 

 

§ 15 d. Feløg, sum hava loyvi til sølu 

av ravmagni, og sum eru íbundin netið, 

hava skyldu at fylgja boðum frá 

Netfelagnum eftir somu reglum sum í 

§ 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 
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ætlaðum broytingum í søluni innan 

eina hóskandi freist, ið Netfelagið 

ásetir.  

 

§ 15 e. 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 3 b 

Ravmagnsmarknaður 

 

§ 15 f. 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.” 

 

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 § 15 a hava skyldu til at 

geva starvsfólki eftirlitsmyndugleikans 

alla hjálp í kanningarvirksemi teirra.” 

 

12. § 20 verður orðað soleiðis:  

“§ 20. Loyvi til framleiðslu eftir § 4, 

loyvi til netvirksemi eftir § 9, eins og 

loyvi til sølu eftir § 15 a 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.” 

 

 

13. § 21 verður orðað soleiðis:  

“§ 21. Um fortreytirnar fyri loyvi eftir 

§§ 4, 9 ella 15 a  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.” 

 

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

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

kunnu verða tikin aftur,”  

 

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

“§ 23. Er ikki harðari revsing ásett í 

aðrari lóggávu, kann tann verða 

revsaður við bót, 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. 

§ 15 a, 

4) brýtur treytir, ásettar í loyvinum 

eftir §§ 6, 9, 15, 15 c 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.” 
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§ 2 

 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

Stk. 2. 1. januar 2020 verður § 12, stk. 1-4 

strikað. Stk. 5 verður eftir hetta stk. 1. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið  

Broytingaruppskotið hevur sum aðalmál at skapa karmar, sum eggja til vøkstur í grønu 

ravmagnsframleiðsluni og samstundis at stimbra nýtsluni, soleiðis at hon rættar seg eftir 

framleiðsluni. 

Ein fortreyt í hesum sambandi er, at netvirksemið verður lagt í sjálvstøðugt felag – óheft av 

framleiðarum og sølufeløgum. 

 

Fyri at røkka málinum um, at Føroyar skulu gerast grønar á landi í 2030, er neyðugt, at bæði 

framleiðarar og brúkarar verða eggjaðir til eina størri og skjótari umlegging enn hana, sum er 

hend seinastu árini. Broytingaruppskotið skal tískil síggjast sum ein liður í strembanini um at 

gera Føroyar grønar og at gerast óheftar av innfluttari orku og heldur leggja seg eftir egnari 

orkuframleiðslu úr varandi orkukeldum. 

 

Fyri at stimbra framleiðslupartin verður latið upp fyri, at fleiri framleiðarar, størri sum 

smærri, kunnu bjóða seg fram við framleiðslu úr varandi orkukeldum, vindi, vatni, sól, aldu 

og sjóvarfalli. Í verani skipan eru framleiðarar í ov stóran mun avmarkaðir til at kunna bjóða 

seg fram, tá lýst verður við almennum útboði.  

 

Í lógarbroytingini verður, umframt almenn útboð, lagt upp til, at framleiðarar fáa rætt til at 

knýta smærri orkuverk í netið, og at framleiðarar kunnu bjóða seg fram at seta orkuverk upp, 

uttan at alment útboð er farið fram. Hesin møguleiki er í lógini í dag, men við broytingini 

verður hetta nágreinað. Harvið verður lagt upp til eina opnari skipan, sum stimbrar til eina 

skjótari útbygging, enn vit higartil hava sæð. 

 

Fyri at stimbra nýtslupartin verður lagt upp til, at brúkarin skal vera eggjaður til at tillaga sína 

nýtslu eftir framleiðsluni úr grønu orkukeldunum. Til tíðir kann ravmagnsframleiðsla úr 

varandi orkukeldum vera rættiliga skiftandi, og tí er neyðugt, at brúkararnir eisini tillaga 

nýtsluna, soleiðis at nýtslan gerst størri, tá framleiðslan er stór, og minni tá framleiðslan er 

lítil. Hetta verður gjørt við at skapa eina skipan, sum ger, at brúkarin upplivir ein lægri prís tá 

nógv orka er tøk, og hægri prís tá lítið av orku er tøk. 

 

Við samstundis at stimbra bæði framleiðslusíðuna og nýtslusíðuna verða karmar skaptir fyri 

eini skipan, sum eggjar til eina skjóta og góðskugóða útbygging av grønu orkuni í Føroyum. 

 

Einstøku lutirnir í broytingaruppskotinum: 

Myndin (niðanfyri) lýsir ymisku lutirnar í lógaruppskotinum.  
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Ovastu ábyrgd hevur landsstýrismaðurin og stovnurin, Orka, sum liggur í 

Umhvørvisstovuni. 

 

Sjálvur orkuparturin er skipaður í trý, nevniliga Framleiðsla, Net og Søla. 

 

Landsstýrismaðurin og Orka samskifta við Netfelagið, sum hevur ábyrgd av at 

ravmagnsskipanin virkar eftir ætlan. Tvs. Netfelagið hevur m.a. veitingarskylduna og 

skipanarábyrgd.  

 

Hetta merkir ikki, at Netfelagið sjálvt skal standa fyri at framleiða tað, sum er neyðugt fyri at 

nøkta veitingarskylduna og skipanarábyrgdina. Heldur verður álagt felagnum at útveita so 

nógva framleiðslu og tænastur sum gjørligt. Hetta verður gjørt við at Netfelagið ger avtalur 

við framleiðslu- ella sølufeløg um veitan av framleiðslu og tænastum fyri at nøkta 

veitingarskylduna og skipanarábyrgdina.  

 

Netfelagið verður fíggjað við, at øll orka, sum verður flutt á netinum, skal gjalda eitt netgjald, 

eitt flutningsgjald, fyri at flyta orkuna gjøgnum netið. 

 

Eftir uppskotinum skal Netfelagið verða skipað 1. januar 2020. 

 

Framleiðslan fer fram í kapping millum ymisku feløgini, sum bjóða seg fram til at framleiða 

ravmagn. Her kann vera talan um feløg, sum framleiða ravmagn úr jarðrunnum brennievnum, 

vindi, vatni, sól, aldu, sjóvarfalli ella lívrunnum tilfari. Somuleiðis kann bæði vera talan um 

størri feløg, sum hava størri orkuverk, t.d. vindmylluparkir ella vatnbyrgingar, og heilt niður í 

húsarhald, sum hava eitt sólorkuverk á tekjuni.  

 

Øllum feløgum verður álagt at bjóða framleiðsluna fram á einum ravmagnsmarknaði, sum 

Netfelagið stendur fyri.  

 

Ravmagnsmarknaðurin er eitt slag av heilsølumarknaði og kann samanlíknast við ein 

fiskamarknað, har øll rávøran skal seljast ígjøgnum. Tað er ikki loyvt feløgunum at selja 

framleiðsluna uttanum ravmagnsmarknaðin. 

 

Brúkarar

Landssstýrismaður

Orka
(Umhvørvisstovan)

Netfelag

Ravmagns-
marknaður

Framleiðsla Søla
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Sølufeløgini keypa ravmagnið av ravmagnsmarknaðinum fyri at selja tað víðari til 

brúkararnar, sum kunnu vera húsarhald, fyritøkur, o.s.fr. Tað er lagt upp til fría kapping á 

sølusíðuni, tvs. væntandi fara fleiri sølufeløg at bjóða seg fram og hesi fara at kappast um at 

fáa hendur á orkuni á ravmagnsmarknaðinum. Harvið fara útboð og eftirspurningur at avgera 

prísin á ravmagni. 

 

Ravmagnsmarknaðurin er sostatt eitt bindilið millum framleiðsluna og brúkaran av ravmagni.  

 

Prísásetingin á marknaðinum er avgerandi fortreyt fyri, at brúkarin, gjøgnum sølufeløgini, 

kann fáa eitt signal um, at t.d. nógv orka er tøk, prísurin er lágur, og at tað tískil loysir seg at 

økja um nýtsluna. Harvið er ravmagnsmarknaðurin ein sera týdningarmikil partur av loysnini 

fyri at fáa brúkaran til at rætta seg eftir framleiðsluni, sum er ein avgerandi fortreyt fyri at 

gagnnýta mest møguligt av framleiðsluni úr varandi orkukeldum. 

 

Væntast kann, at tað vera sølufeløgini, sum koma at bjóða fram sjálvvirkandi loysnir til 

brúkararnar, sum kunnu rætta seg eftir prísbroytingunum. Harvið er tað ikki brúkarin, sum 

sjálvur skal halda eyga við marknaðinum og broyta sína nýtslu eftir prísinum, men heldur at 

sølufeløgini taka sær av hesum, brúkarans vegna. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Ongar ásetingar eru í galdandi lóg um óheft netfelag, ravmagnsmarknað ella sølufeløg. Tí er 

neyðugt við broytingum hesum viðvíkjandi. 

 

Galdandi lóg gevur ikki myndugleikunum rætt at tríva inn í avtalur v.m. hjá framleiðarum ella 

øðrum. Lógarbroytingin broytir onki hesum viðvíkjandi, men virðir í øllum givin loyvi og 

gjørdar avtalur millum framleiðarar og onnur. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at áseta reglur um óheft netfelag, ravmagnsmarknað og 

sølufelag, umframt at nágreina partar av lógini um atgongdina hjá framleiðarum fyri at eggja 

til eina skjótari umlegging til grøna orkunýtslu. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum verða framdar serliga hesar broytingar: 

• Ásetingarnar um loyvisviðurskifti verða nágreinaðar, 

• Krav um skipan av óheftum netfelag pr. 1. januar 2020 verður sett í lógina, 

• Ásetingar um skipan av ravmagnsmarknaði frá 1. januar 2020, 

• Ásetingar um, at góðkend sølufeløg skulu standa fyri ravmagnssøluni frá 1. januar 2020. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur ikki verið til ummælis. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar við sær fyri land ella kommunur, sí tó niðanfyri 

um kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Landsstýrismaðurin er loyvismyndugleiki, og við uppskotinum verða fleiri viðurskifti at 

góðkenna ella kanna í mun til framleiðarar, sølufeløg v.m. Tí kann hugsast, at nakað meira av 

umsiting verður av hesum uppgávum, men mett verður, at hetta kann klárast innan verandi 

karmar. 

 

Við uppskotinum verður kravt, at netfelagið verður lagt í sjálvstøðugt felag innan 1. januar 

2020. Hetta er krav, ið ávirkar SEV og kommunurnar sum eigarar. 

 

Uppskotið hevur ikki aðrar umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Metast má, at ein avleiðing av nágreinanini av rættinum hjá framleiðarum at bjóða seg fram og 

skipanin við sølufeløgum verður, at talið av feløgum, ið bjóða seg fram at kappast um at 

framleiða ravmagn og síðan at selja ravmagn, vil økjast. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Tá broytingarnar eru ætlaðar at eggja til vøkstur í grønu ravmagnsframleiðsluni og samstundis 

at stimbra nýtsluni, soleiðis at hon rættar seg eftir framleiðsluni, vil hetta hava gagnliga ávirkan 

á umhvørvið í mun til útlát og minni framleiðslu av ravmagni úr jarðrunnum brennievni. 

 

Hinvegin vil økt framleiðsla úr grønari orku eisini hava ávísa neiliga ávirkan í mun til økt tal 

av vindmyllum og øðrum framleiðslueindum, ið verða settar upp í náttúruni. Hetta má 

loyvismyndugleikin tí taka atlit til í samráð við m.a. umhvørvis- og friðingarmyndugleikar frá 

máli til mál. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella sosialar 

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, tvørgangandi millumtjóðasáttmálar og 

marknaðarforðingar, revsing, gjøld v.m. 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur, millumtjóðasáttmálar 

ella í mun til marknaðarforðingar. Sama er í mun til revsing, skatt, gjøld v.m, eins og 

uppskotið ikki áleggur fólki nýggjar skyldur ella gevur myndugleika atgongd til privata ogn 

ella annað. 
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2.8. Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 

 Fyri landið 

ella 

landsmyndug

-leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleika

r 

Fyri pláss 

ella øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar 

ella 

búskaparliga

r avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarli

gar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisli

gar 

avleiðingar 

Ja Ja 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 

 

Til § 1, nr. 1 

Her verður tilskilað, at einans føroyskt skrásett smápartafeløg og partafeløg, ella feløg undir 

stovnan, kunnu fáa framleiðsluloyvi. Tað kravið er tó ikki galdandi fyri loyvi eftir § 5, stk. 4, 

tvs. smærri framleiðarar, ið heldur ikki skulu lúka treytirnar í § 8 a og § 8 b. 

 

Til § 1, nr. 2 

Til § 5, stk. 1: 

Við broytingini verður nágreinað, at talan er um øll sløg av ravmagnsframleiðslu, nevnd í 

greinini. 

 

Ásetingin um slag av framleiðslu í stk. 1 er tí eisini bindandi fyri loyvi, givin eftir antin stk. 2, 

stk. 3 ella stk. 4. 

 

Til § 5, stk. 2:  

Einasta broyting í lógartekstinum er, at 1. pkt. verður umorðað til at fevna um alla framleiðslu 

av ravmagni í orkuverki størri enn 100 kW, í mun til galdandi áseting, sum bara fevnir um 

vindorku. 

 

Hetta er fyrsti av trimum hættum at fáa framleiðsluloyvi, nevniliga tá tað almenna tekur stig til 

útboð av framleiðslu av ravmagni úr jarðrunnum brennievnum, vind-, vatn, sól- aldu- ella 

sjóvarfalsorku. 

 

Endamálið við útboðnum er at fáa flest møguligar skikkaðar umsóknir at seta útbodna máttin 

upp. 

 

Tað almenna kann bjóða út á øki, ið tað almenna hevur fyrireikað, og sum allir umsøkjarar 

kunnu bjóða uppá. Tað almenna kann eisini bjóða út, uttan at vísa á ávíst øki. Tá er tað upp til  

umsøkjararnar at vísa á øki til tað, ið bjóðað verður uppá. Eisini ber til at bjóða út í eini 

samanrenning av fyrrnevndu, har tað almenna vísir á egnað økið, men har tað samstundis er 

møguligt hjá umsøkjarum at vísa á annað  egnað øki. 

 

Til § 5, stk. 3:  

Hetta er annar hátturin at fáa framleiðsluloyvi til ravmagn úr jarðrunnum brennievnum, vind-, 

vatn, sól- aldu- ella sjóvarfalsorku, har umsøkjarin tekur stigið. 

 

Fyri at gera greitt, at umsøkjari kann søkja og fáa umsókn játtaða, uttan at alment hevur verið 

bjóðað út, verður § 5, stk. 3 nágreinað nakað. 

 

Eisini verður nágreinað, at tað er máttur, ið kappast verður um, um avgerð verður tikin um, at 

onnur fáa høvi at søkja um loyvi, tvs., at er annar framleiðari áhugaður at fáa loyvi innan settu 

freistina, so kann hann søkja um líknandi mátt at seta upp á øðrum hóskandi staði. 

 

Við líknandi mátt verður sipað til sama slag av orku í somu nøgd. 

 

Galdandi lóg gevur ikki myndugleikunum rætt at tríva inn í avtalur v.m. hjá framleiðarum ella 

øðrum. Lógarbroytingin virðir tí í øllum givin loyvi og gjørdar avtalur millum framleiðarar og 

onnur, ið hava fyrireikað seg at framleiða ravmagn. Av somu orsøk kann annar áhugaður 
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framleiðari ongantíð krevja at kunna søkja um loyvi til líknandi mátt á sama stað sum tann, ið 

byrjaði við at søkja um loyvi uttan alment útboð. 

 

Til § 5, stk. 4 

Hetta er triði hátturin at kunna framleiða ravmagn úr jarðrunnum brennievnum, vind-, vatn, 

sól- aldu- ella sjóvarfalsorku.  

 

Talan er um smærri framleiðarar, ið kunnu framleiða inn á elnetið eftir frammanundan ásettum 

reglum um t.d. teknisk krøv og prís. Krøvini kunnu antin verða ásett í kunngerð ella í einstaka 

loyvinum ella standardloyvum. 

 

Framleiðarar her kunnu bæði vera feløg og einstaklingar, og tá tað snýr seg um avmarkaða 

framleiðslu, eru framleiðararnir ikki fevndir av krøvunum í § 8 a og  § 8 b. 

 

Til § 5, stk. 5 

Óbroytt í mun til galdandi lóg. 

 

Til § 1, nr. 3 og 4 

Broytingarnar snúgva seg um at broyta “SEV” til ávikavist “Netfelagið” ella Netfelagnum”. 

 

Til § 1, nr. 5 

Til § 8 a: 

Greinin er nýggj og inniheldur somu ásetingar sum § 14 í løgtingslóg um fjarskifti. 

 

Endamálið er at skapa gjøgnumskygni í øllum lutum hjá teim feløgum, ið hava loyvi eftir lógini 

– bæði so at endamálið við lógini kann røkkast, men eisini fyri at lætta um eftirlitið við 

loyvishavarum. 

 

Til § 8 b 

Greinin er nýggj og er um forboð móti miðsavnan. 

 

Fyri at viðvirka til, at fleiri framleiðarar bjóða seg fram og skapa kapping, verða herdar treytir 

lagdar á, um framleiðari hevur ræði á meir enn 1/3 av framleiðsluni. 

 

Talan er harvið ikki um forðboð móti at eiga ella koma at eiga meir enn 1/3, men er markið 

rokkið, herðast krøvini, sí stk. 3.  

 

Greinin er orðað við fyrimynd í § 10 í løgtingslógini um fyrisiting av sjófeingi, sum víst verður 

til, men við teirri broyting, at er markið rokkið, kann framleiðari kortini bjóða seg fram, men 

má tá vinna á næstlægsta við í minsta lagi 20%. 

 

Til § 8 c: 

Hetta er líknandi áseting sum í løgtingslógini um fyrisiting av sjófeingi, § 11. 

 

Til § 1, nr. 6 og 7 

Í § 9 verður verandi stk. 5 orðað av nýggjum við krøvum til óhefta netfelagið. 

 

Verandi stk. 6, ið verður strikað, er flutt til § 15 b, sí broyting nr. 10.  
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Til § 1, nr. 8 

Ásetingarnar eru nýggjar. 

 

Í dag krevur Netfelagið eisini gjald, men her verður nágreinað, hvørji gjøldini eru. 

 

Transmissiónsgjaldið fevnir um gjald fyri flutning á háspenningslinjunum, og skal dekka 

kostnaðin av at hava háspenningsnet. 

 

Distributiónsgjaldið fevnir um gjald fyri flutning av ravmagni á distributiónsnetininum og fyri 

at hava  hóskandi veitingartrygd og elgóðsku. 

 

Gjøldini eru til Netfelagið, og tað er Netfelagið, ið ásetir gjøldini undir virðing fyri, at 

virksemið hjá netfelagnum skal hvíla í sær sjálvum. 

 

Við kunngerðarheimildini í stk. 6 hevur landsstýrismaðurin møguleika, innan ávísar karmar, at 

hava eftirlit við og skipa prísásetingina, alt eftir, hvørji samfelagsatlit tala fyri ymisku 

loysnunum. Prísirnir skulu tó altíð vera við atliti til, at netvirksemið skal hvíla í sær sjálvum.  

 

Til § 1, nr. 9 

Stk. 5 er nýtt. Ongin serlig viðmerking. 

 

Til § 1, nr. 10 

Kapittul 3 a og 3 b eru nýggir.  

 

Ætlanin er, at hetta elvir til kapping um søluna eftir vanligum marknaðartreytum, har 

kappingarlógin og eftirlitið har eisini er galdandi. 

 

Til § 15 a: 

Sølufeløg skulu, eins og framleiðslufeløg, hava loyvi frá landsstýrismanninum, og kunnu 

einans vera smápartafeløg og partafeløg, ið lúka kravið um roknskaparligt sundurbýti. 

 

Til § 15 b: 

Ásetingarnar í stk. 1 og 2 stava frá galdandi lóg, § 9, stk. 5 og 6. 

  

Til § 15 c - § 15e: 

Talan er um líknandi treytir, ið verða settar framleiðarum. 

 

Til § 15 f: 

Skipanin við ravmagnsmarknaði er nýggj. Tað er Netfelagið, ið skal standa fyri marknaðinum. 

 

Til § 1, nr. 11 - nr. 14 

Talan er um fylgibroytingar, ið snúgva seg um at nevna tey, ið hava loyvi til framleiðslu, sølu 

ella netvirksemi undir einum, so at somu treytir eru galdandi fyri øll 3 sløg av loyvum í mun 

til at lata upplýsingar, eyka treytir, afturkallan v.m. 

  

Til § 1, nr. 15 

Einasta broyting er nýggj áseting í nr. 3 um søluvirksemi, umframt rætting av tilvísing í nr. 4 í 

sambandi við nýggju ásetingarnar í § 15 c. 
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Til § 2 

Lógin kemur í gildi dagin eftir, hon er kunngjørd, men eftir egnum innihaldi fáa fleiri av 

nýggju ásetingunum ikki virknað fyrr enn 1. januar 2020. 

 

Nevndu ásetingar í § 12 í Elveitingarlógini kunnu fara úr gildi 1. januar 2020. Hetta er tí, at tá 

eru ásetingarnar í §12, stk.1 fevndar av § 15 f, stk. 2, ásetingarnar í § 12, stk. 2 eru fevndar av 

§ 15 f, stk. 3, og § 12, stk. 3 er í ávísan mun fevnt av ásetingunum í § 15 c og § 8 a.  

 

§ 12, stk. 4 er ikki neyðug, eftir at netfelagið er vorðið sjálvstøðugt felag 1. januar 2020 við 

kravi um serstakan roknskap, og undir eftirliti av kappingarmyndugleikanum. 

 

 

 

Á Løgtingi, 28. februar 2019 

 

Magni Laksáfoss 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 


