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Løgtingsmál nr. 121/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólka- 

og farmaflutning (Útbjóðingin av rakstrinum broytt frá 5 til 7 ár) 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólka- og farmaflutning 

(Útbjóðingin av rakstrinum broytt frá 5 til 7 ár) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 82 frá 15. mai 2001 um 

fólka- og farmaflutning, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 9 frá 10. februar 2003, 

løgtingslóg nr. 13 frá 12. februar 2003, 

løgtingslóg nr. 75 frá 6. mai 2003 og 

løgtingslóg nr. 56 frá 15. mai 2014, verður 

í § 4, stk. 1 “5 ár” broytt til: “7 ár”. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Sambært løgtingslóg um fólka- og farmaflutning kann landsstýrismaðurin bjóða raksturin á 

Bygdaleiðum út fyri í mesta lagi 5 ár í senn.  

 

Verandi sáttmálaskeið gekk út í apríl 2018, og síðan tá hevur SSL arbeitt við nýggjum 

útbjóðingartilfari. Ein av stóru avbjóðingunum hesum viðvíkjandi hevur verið at fáa 

útveitingartíðarskeiðið, aldur á bussum og veitarafíggingina at sampakka. Í hesum sambandi 

er tað, sambært SSL, eitt ynski frá bæði SSL og vinnuni um at fáa broytt hetta soleiðis, at 

tíðarskeiðið frameftir verður 7 ár í staðin fyri 5 ár. Núverandi sáttmáli sigur 5 ár við 

møguleika at leingja við tveimum árum. Sostatt hevur ætlanin altíð verið at kunna leingja 

sáttmálan til 7 ár. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Eftir galdandi lóggávu skal raksturin bjóðast út fyri í mesta lagi 5 ár í senn.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fáa útbjóðingina meira áhugaverda fyri veitarar við at gera 

karmarnar betri. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógaruppskotið hevur við sær, at útbjóðingin av rakstrinum verður broytt úr 5 til 7 ár.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Hesir partar hava fingið uppskotið: 

 

• Strandfaraskip Landsins 

• Fíggjarmálaráðið 

• Ferðavinnufelagið 

• Kommunufelagið 

 

Samferðslumálaráðið hevur fingið ummælisskriv frá Ferðavinnufelagnum og 

Kommunufelagnum. 

 

Ummælisskriv frá Ferðavinnufelagnum 

Ferðavinnufelagið heldur, at talan er um eina broyting til tað betra. Tó mælir felagið til, at 

útbjóðingin verður longd til 8 ár, tí avskrivingartíðin á einum bussi er 8 ár, og sostatt hevði 

sáttmálatíðarskeiðið og útbjóðingartíðarskeiðið verið samanfallandi. 

 

Ferðavinnufelagið vísir eisini á, at um reglur um koyri- og hvílutíð verða settar í gildi í 

Føroyum, fer hetta at broyta fortreytirnar á flutningsmarknaðinum so mikið nógv, og tí átti tað 

at verið partur av útbjóðingartilfarinum, um nýggj reglugerð verður sett í gildi í 

sáttmálatíðarskeiðinum. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir:  

Samferðslumálaráðnum kunnugt var avskrivingartíðarskeiðið eftir teim gomlu og galdandi 

sáttmálunum sjey ár, og tí varð ásett, at sáttmálaskeiðið kundi vera 5+2 ár. Tað er/var tó ikki 
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lógarheimild til longri sáttmálaskeið enn 5 ár, og tað er so eisini orsøkin til, at 

Samferðslumálaráðið nú skjýtur upp, at skeiðið verður sjey ár. 

 

Samferðslumálaráðið er varugt við viðmerkingina um møguligar broytingar í koyri- og 

hvílutíðarreglunum, men tað er torført at siga, hvussu hesar reglur koma at síggja út, og nær 

tær møguliga verða settar í gildi. 

 

 

Ummælisskriv frá Kommunufelagnum 

Kommunufelagið vísir á alt ov stuttu ummælisfreistina. Tískil hevur uppskotið ikki fingið ta 

umrøðu og politisku viðgerð í Kommunufelagnum, sum tað átti.  

 

Kommunufelagið hevur ikki aðrar viðmerkingar til lógaruppskotið. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Samferðslumálaráðið harmast stuttu 

ummælisfreistina. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Ein fíggjarlig avleiðing av, at raksturin frameftir verður boðin út fyri í mesta lagi 7 ár í senn, 

er, at størri møguleiki er fyri lægri kostnaði, tí veitararnir hava longri sáttmálar.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Ein umsitingarlig avleiðing av lógarbroytingini er, at veitingin verður útbjóðað 7. hvørt ár, 

heldur enn 5. hvørt ár. Hetta hevur við sær eina umsitingarliga sparing við tað, at arbeiðið í 

sambandi við útbjóðing ikki verður gjørt eins ofta. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Við at gera 7 ára veitarasáttmálar kann væntast, at busseigarar fáa betri lánstreytir. 

Harumframt fer broytingin at merkja, at raksturin verður munadyggari, tí tað fer at bera til at 

fáa sáttmálaskeiðið, aldur á bussum, avskriving av bussum og veitarafíggingina at sampakka 

betri. Sáttmálatíðarskeið og avskrivingartíðarskeið verða harvið um somu tíð.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Mett verður ikki, at uppskotið fer at hava avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður ikki, at uppskotið fær avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Mett verður ikki, at uppskotið fær avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Mett verður ikki, at tað eru millumtjóðasáttmálar á økinum, ið lógaruppskotið fevnir um, og 

sum Føroyar hava skyldu at fylgja.  

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Ongir tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir ella pantiheimildir. 

Lógaruppskotið ger heldur ikki onnur størri inntriv í rættindi hjá fólki.  

 

2.10. Skattir og avgjøld 

Ongar ásetingar eru um skatt ella avgjøld.  

 

2.11. Gjøld 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld. 

 

2.12. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 

 

2.13. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  

 



 

5 / 6 

 

2.14. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei 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 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1, § 4, stk. 1 

Ásetingin verður broytt til, at landsstýrismaðurin kann bjóða raksturin út fyri í mesta lagi 7 ár 

í senn í staðin fyri 5 ár. Hetta hevur stóran týdning fyri SSL og vinnuna, tí at alt fer at sampakka 

betri, av tí at tað nú verður javnvág ímillum sáttmálatíðarskeið og avskrivingartíðarskeið. Hetta 

merkir so eisini, at tað í sambandi við eitt nýtt útbjóðingartíðarskeið verður munandi lættari at 

seta nýggj krøv til bussíløgur, tí verandi bussar tá eru fult avskrivaðir, og harvið undir øllum 

umstøðum skulu endurnýggjast. 

 

 

Til § 2 

 

Løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 

 

Samferðslumálaráðið,  28. februar 2019 

 

Heðin Mortensen 

landsstýrismaður 

 

/ Rúni Joensen 

 

 

 

 

Yvirlit yvir skjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Ummælisskriv frá Ferðavinnufelagnum 

Fylgiskjal 3: Ummælisskriv frá Kommunufelagnum 

 

 


