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Tórshavn, hin 26. februar 2019 
Mál: 19/00114-2 
Viðgjørt: GáL 

 

Ummæli av uppskoti til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum 

og løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um trygd á sjónum.  

 

 

Sjóvinnustýrið skal fyrst viðmerkja, at av tí at hoyringsfreistin er so stutt, hava stundir ikki verið til 

at viðgera alt tilfarið til uppskotini um yvirtøku av málsøkjunum sjóuppmerking og vitaverk til 

fulnar. Sjóvinnustýrið hevur tó hesar yvirskipaðu viðmerkingar til bæði uppskotini: 

 

Sjóvinnustýrið metir, at tað er skeivt, tá tað undir pkt 2.2 “umsitingarligar avleiðingar fyri land og 

kommunur,” stendur, at tað “ikki hevur stórar avleiðingar við sær fyri landið, av tí at 

myndugleikauppgávurnar eru avmarkaðar.” Tá eitt nýtt øki verður lagt til ein stovn at umsita, 

hevur tað ofta stórar avleiðingar fyri stovnin. Talan er í hesum førum um eitt nýtt vitanarøki, og tá 

hugt verður at báðum notatunum frá Søfartsstyrelsen, sæst, at talan er um nógvar nýggjar og 

fjølbroyttar uppgávur, ið føroyskir myndugleikar ikki hava lyft áður. Her verður serliga hugsað um 

tær uppgávur, ið ikki verða lyftar av teimum ársverkum, ið fylgja við yvirtøkuni, sum nevndar eru í 

uppskotinum. Tað krevur nógv av eini umsiting, at byrja uppá at fylgja við í og leypandi dagføra 

lóggávu, vegleiðingar og annað á einum nýggjum málsøki.  

 

Sjóvinnustýrið umsitur og samskipar IMO atlimaskapin hjá Føroyum. Tað skal við hesum 

undirstrikast, at tá eitt nýtt málsøki verður lagt til ein stovn, krevur tað bæði arbeiðsorku og fígging 

at fylgja við í altjóða lóggávu, eins og tí altjóða arbeiði, ið fylgir við málsøkinum. Verður hetta 

arbeiðið undirmett, kann tað hava álvarsligar neiligar fylgir fyri tær skyldir, ið Føroyar hava bundið 

seg til við altjóða sáttmálum.  

 

Sjóvinnustýrið mælir tí til, at pkt. 2.2. verður umorðað, so umsitingarligar avleiðingar samsvara við 

ta arbeiðsorku, ið nýggja málsøkið krevur.  

 

Alt regluverk undir sjóuppmerking og vitaverk sprettir úr altjóða sáttmálum. Tískil hevur tað 

avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur, at Føroyar skulu standa fyri hesum, heldur enn 

Danmark. Sjóvinnustýrið metir tí, at í talvuni undir pkt 2.17, eigur “JA” at standa út fyri 

“avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur” og “fyri landið ella landsmyndugleikar”. 

 

Í uppskoti til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum stendur, at 

ætlanin er, at antin Sjóvinnustýrið ella Vørn skal yvirtaka uppgávurnar hjá Søfartsstyrelsen.  

 

Í uppskoti til løgtingslóg um broyting í trygd á sjónum stendur, at Sjóvinnustýrið skal hava 

ábyrgdina av málsøkinum.  

 



 

 
Faroese Maritime Authority . Hoyvíksvegur 5 . 100 Tórshavn . Faroe Islands .  

Tel +298 355600 . Fax +298 355601 . fma@fma.fo . www.fma.fo 

Sjóvinnustýrið metir, at um Vørn skal umsita málsøkið sjóuppmerking og vitaverk, eigur yvirtøkan 

av málsøkjunum at hava heimild í aðrari lóg enn løgtingslóg um trygd á sjónum, tí tað kann skapa 

óneyðugt órógv, at ein annar myndugleiki enn Sjóvinnustýrið, hevur heimildir í løgtingslóg um 

trygd á sjónum.  

 

 

 

Vegna Sjóvinnustýrið  

 

Gunnvá S. á Lofti 

deildarleiðari 


