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Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

fimta útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum 

 

 

§ 1. Løgtingslógin ásetir samsvarandi § 7, 

stk. 2 í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi, 

hvørji øki verða bjóðað út og almennu 

treytirnar, ið setast skulu í fimta 

útbjóðingarumfari til leiting eftir og 

framleiðslu av kolvetnum. 

 

§ 2. Økini, sum verða boðin út í fimta 

útbjóðingarumfari, eru hesir teigar og 

partteigar á landgrunninum: 

1) 6004/1-9, 11-13, 16-17. 

2) 6005/4-5, 8-25. 

3) 6006/19-20, 24-25. 

4) 6103/8-9, 11-13, 16-17, 21, 26. 

5) 6104/19-20, 22-30. 

6) 6105/30. 

Stk. 2. Útboðsøkið sæst á kortinum, ið er 

hjálagt sum skjal 1. 

 

§ 3. Landsstýrismaðurin veitir sambært § 6 

í løgtingslógini um kolvetnisvirksemi 

loyvi til leiting eftir og framleiðslu av 

kolvetnum. Almennu treytirnar, sum setast 

skulu, eru í standardloyvinum, ið er hjálagt 

sum skjal 2. 

 

§ 4. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Skjal 1 

 

 

 

Fimta útbjóðingarumfar 
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Skjal 2 

 

 

STANDARDLOYVI 

 

til 

 

leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum 

 

FIMTA ÚTBJÓÐINGARUMFAR 

 

Tulking v.m. 

1.1. Í hesum loyvi skilst við  

“Løgtingslóg um kolvetni”: løgtingslóg nr. 31 frá 16. mars 1998 um kolvetnisvirksemi, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 67 frá 29. mai 2017;  

“Blokkur”: eitt øki fevnt av hesum loyvi, sum er avmarkað á tilvísingarkortinum, sum er goymt 

á skrivstovuni hjá Jarðfeingi og har eitt tilvísingartal er skrivað tann dagin, tá hetta loyvið varð 

veitt;  

“Leiðbyggiætlan”: ein ætlan sum hon, ið er lýst í nr. 27;  

“Drill-or-Drop tíðarskeið”: Um slíkt tíðarskeið er ásett, tíðarskeiðið, ið er lýst í skjali 2 e til 

hetta loyvi;  

“Fyrra innlatingarøki”: økið (um nakað), sum er lýst sum fyrra innlatingarskeið í skjali 2 e til 

hetta loyvi;  

“Fyrra innlatingarskeið”: tíðarskeiðið, sum er ásett sum fyrra innlatingarskeið í skjali 2 e til 

hetta loyvi;  

“Sundurbýtt loyvisøki”: eitt loyvisøki, sum eru fleiri øki, har eitt ella fleiri eru skild frá hinum;  

“Hálvár”: tíðarskeiðið frá 1. januar til 30. juni í einhvørjum ári og tíðarskeiðið frá 1. juli til 31. 

desember í einhvørjum ári;  

“Fyrsta loyvisøki”: loyvisøkið, lýst í skjali 2 a til hetta loyvi tann dagin, tá loyvið varð veitt;  

“Fyrsta loyvisskeið”: tíðarskeiðið, sum er ásett sum fyrsta loyvisskeið í skjali 2 e til hetta loyvi;  

”Jarðfeingi”: Jarðfeingi; 

“Loyvisøkið”: tað økið, har loyvishavarin til hvørja tíð hevur heimild at útinna síni rættindi 

sambært hesum loyvi; 

“Loyvishavari”: persónurin ella persónarnir, sum hava fingið hetta loyvið, persónligu umboðini 

hjá viðkomandi persóni og einhvør persónur ella persónar til hvønn ella hvørji rættindi sambært 

hesum loyvi á lógligan hátt eru avhend til;  

“Ásett innlatingarøki”: økið, sum er ásett sum slíkt øki í skjali 2 e til hetta loyvið;  

“Landsstýrismaðurin”: Landsstýrismaðurin í Uttanríkis- og vinnumálum;  

“Kolvetnisfundur”: Er skilmarkað í nr. 27;  

“Kolvetni”: merkir einhvør jarðolja ella jarðgass, ið finnast í teirra natúrligu støðu í 

jarðarløgum í undirgrundini, men merkir ikki kol ella feit leiður, ið jarðolja kann útvinnast frá;  

“Seinna loyvisskeið”: tíðarskeiðið (um nakað), sum er lýst sum slíkt skeið í skjali 2 e til hetta 

loyvi;  

“Sektión”: ein partur av einum blokki, sum er eitt øki, frámerkt við minuttlinjum í breiddarstigi 

og longdarstigi við einum minutti ímillum;  

“Gildiskomudagur” er dagurin, ið er ásettur í skjali 2 e til hetta loyvi;  

“Triðja loyvisskeið”: tíðarskeiðið, sum er lýst sum slíkt skeið í skjali 2 e til hetta loyvi;  

“Brunnur”: íroknað borihol;  

“Arbeiðsskrá”: skráin, ið er ásett í skjali 2 c til hetta loyvi.  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-27
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-27
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1.2. Er loyvið veitt fleiri í felag, samábyrgjast hesi fyri endurgjald og skaðabøtur, sum skulu 

gjaldast sambært kapitli 7 í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi og fyri, at allar skyldur sambært 

hesum loyvi verða hildnar mótvegis Føroya landsstýri. 

 

Veitan av loyvi 

2. Afturfyri tey gjøld, sum eru ásett í hesum loyvi og afturfyri at fremja og halda tær skyldur, 

sum hetta loyvið leggur á loyvishavaran, veitir landsstýrismaðurin við heimild í løgtingslóg um 

kolvetnisvirksemi loyvishavaranum einkarrætt til, so leingi, sum hetta loyvið er í gildi og við 

teimum treytum, sum eru ásettar í hesum loyvi, at leita og bora eftir og fáa til ognar kolvetni á 

økinum, ið er ávíst á hjálagda korti, við teimum í skjali 2 a nevndu hornakrosstølum og teigum.  

 

Loyvisskeið 

3.1. Hetta loyvið fær gildi tann dag, sum er hin seinni av fylgjandi døgum:  

a. gildiskomudagurin; og 

b. dagurin, tá hetta loyvið varð veitt. 

3.2. Um ikki loyvið er farið úr gildi fyrr, og treytað av, at allar treytir í loyvinum verða hildnar, 

hevur hetta loyvið gildi 

a. í fyrsta loyvisskeiðinum, sambært nr. 4 og, um viðkomandi, nr. 5 og nr. 10, 

b. í seinna loyvisskeiðinum, sambært nr. 6, 7 og 10, 

c. í triðja loyvisskeiðinum, sambært nr. 8 og 10. 

3.3.Tá triðja skeiðið endar, fer hetta loyvið úr gildi, um tað ikki er longt sambært nr. 9. 

 

Fyrsta loyvisskeið 

4.1. Tá eitt Drill-or-Drop tíðarskeið er ásett, skal hetta loyvið, um ikki landsstýrismaðurin tekur 

aðra avgerð, av sær sjálvum fara úr gildi, tá hetta tíðarskeið er farið, um ikki loyvishavarin 

innan hetta tíðarskeiðið er farið, hevur 

a. framt tað arbeiðið, sum er lýst í parti I í arbeiðsskránni, og 

b. hevur játtað at fremja arbeiðið, lýst í parti II av arbeiðsskránni, innan fyrsta 

loyvisskeiðið er farið. 

4.2. Tá eitt marknaðarføringartíðarskeið er ásett, skal hetta loyvið, um ikki landsstýrismaðurin 

tekur aðra avgerð, av sær sjálvum fara úr gildi, tá hetta tíðarskeið er farið, um ikki loyvishavarin 

innan hetta tíðarskeiðið er farið hevur 

a. framt tað arbeiðið, sum er lýst í parti I í arbeiðsskránni; 

b. hevur játtað at fremja arbeiðið, lýst í parti II av arbeiðsskránni, innan fyrsta 

loyvisskeiðið er farið; og 

c. á ein hátt, sum kann góðtakast av landsstýrismanninum, vísa 

i. fíggjarligu orku loyvishavarans at fremja skyldurnar eftir nr. 4.2.b, umframt 

allar aðrar skyldur, ásettar sambært hesum loyvi; og 

ii. førleikarnar hjá viðkomandi persónum at fyriskipa og hava eftirlit við øllum 

virkseminum í sambandi við at leita og bora eftir kolvetnum. 

4.3. Persónarnir, sum víst verður til í nr. 4.c.ii, eru  

a. einhvør persónur, sum loyvishavarin hevur tilnevnt at verða góðkendan eftir nr. 24 í 

hesum loyvi; ella 

b. loyvishavarin, har loyvishavarin er ein persónur og loyvishavarin ikki hevur tilnevnt 

nakran til tílíka góðkenning. 

4.4. Avgerðir landsstýrismansins sambært nr. 4.2.c eru endaligar innan fyrisitingina og kunnu 

ikki kærast til annan fyrisitingarligan myndugleika. 

 

Um at lata inn loyvi í fyrsta loyvisskeiðinum, nevnt “Frontier” loyvi 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-4-2-b
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5.1. Hendan nr. 5 er galdandi, tá eitt fyrra innlatingarskeið og eitt fyrra innlatingartíðarskeið 

eru ásett.  

5.2. Ikki seinni enn ein mánaða fyri, at fyrra innlatingarskeið endar, skal loyvishavarin skrivliga 

boða landsstýrismanninum frá, at 

a. loyvishavarin letur loyvi innaftur fyri ein part av loyvisøkinum, sum saman við einum 

ella fleiri økjum, sum áður eru innlatin sambært nr. 10, ikki eru minni enn fyrra 

innlatingarøkið; og 

b. dagin, tá innlatingin av hesum partinum av loyvisøkinum skal fáa gildi. Hesin dagurin 

skal ikki vera seinni enn dagurin, tá fyrra innlatingarskeiðið endar. 

5.3. Um loyvishavarin ikki heldur skyldur sínar sambært nr. 5.2, fer hetta loyvið úr gildi, tá 

fyrra innlatingarskeiðið endar, um ikki landsstýrismaðurin tekur aðra avgerð. 

 

Rættur at halda fram við loyvinum inn í næsta loyvisskeið 

6.1. Til eina og hvørja tíð, sum ikki er seinni enn ein mánaði undan at fyrsta loyvisskeiðið 

endar, kann loyvishavarin geva landsstýrismanninum boð sambært treytunum niðanfyri um, at 

loyvishavarin ynskir, at loyvið verður verandi í gildi fyri ein part av loyvisøkinum, nevnt 

”framhaldsøkið”. Hetta er treytað av 

a. gjaldi av upphæddunum, sum eru ásettar í skjali 2 b og treytað av, at skyldurnar í hesum 

loyvi verða hildnar, herundir uttan avmarking treytirnar í nr. 6.3, og 

b. at loyvishavarin fremur arbeiðið í arbeiðsskránni innan fyrsta loyvisskeiðið er farið, 

6.2. Um loyvishavarin gevur fráboðan til landsstýrismannin samsvarandi nr. 6.1, skal tað í 

fráboðanini verða sagt, at loyvið verður latið inn aftur fyri tann partin av loyvisøkinum, sum er 

lýst av loyvishavaranum í fráboðanini samsvarandi krøvunum í nr. 6.3. Hesin partur verður 

eftir hetta nevndur “innlatni parturin”. 

6.3. Vísandi til nr. 6.1.a skal innlatni parturin vera eitt øki, sum saman við økjum, sum áður eru 

latin inn, ikki er minni enn ásetta innlatingarøkið.  

6.4. Loyvishavarin skal ikki hava skyldu til at lata so nógv av loyvisøkinum inn, at loyvisøkið 

eftir, at øki er latið inn, er minni enn 30 sektiónir. 

6.5. Fráboðanir eftir nr. 6.1 skulu nevna ein dag, sum ikki er seinni enn dagurin, tá fyrsta 

loyvisskeiðið endar, tá innlatni parturin skal latast inn.  

6.6. Hetta loyvið skal, um optiónin, sum er ásett í hesi áseting, verður útint á rættan hátt, men 

við fyrivarni fyri ásetinginunum í nr. 3 í hesum loyvi, halda fram í mun til framhaldsøkið fyri 

seinna loyvisskeiðið.  

 

Leinging av fyrsta ella seinna loyvisskeiðinum 

7.1. Hendan nr. heimilar eina leinging av fyrsta ella seinna loyvisskeiðinum, eftir hetta nevnt 

“viðkomandi skeiðið”. 

7.2. Ikki seinni enn tríggjar mánaðar undan, at viðkomandi skeiðið gongur út, kann 

loyvishavarin, treytað av, at upphæddirnar nevndar í skjali 2 b eru goldnar og at skyldurnar 

eftir skjali 2 b annars eru loknar, skrivliga boða landsstýrismanninum frá, at loyvishavarin 

ynskir loyvið longt fyri eitt tíðarskeið afturat. 

7.3. Tá boð eru givin eftir nr. 7.1, kann landsstýrismaðurin taka avgerð um at leingja loyvi og 

nr. 7.2 skal galda fyri longda tíðarskeiðið.  

7.4. Ein leinging eftir hesi áseting skal vera gjørd fyri eitt ávíst tíðarskeið og til ávísar treytir.  

7.5. Tá eitt viðkomandi tíðarskeið verður longt sambært hesi áseting, skal nr. 3 galda fyri 

longda tíðarskeiðið.  

7.6. Tá fyrsta loyvisskeiðið verður longt sambært hesi áseting, skal seinna tíðarskeiðið, jvb. tó 

nr. 7.2, verða stytt samsvarandi; og tá seinna tíðarskeiðið verður longt sambært hesi áseting, 

skal triðja loyvisskeiðið verða stytt samsvarandi. 

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-6-3
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-6-4
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Rættur at halda fram við loyvinum inn í triðja loyvisskeið 

8.1. Ikki seinni enn tríggjar mánaðar undan, at seinna loyvisskeiðið gongur út, kann 

loyvishavarin, treytað av, at upphæddirnar nevndar í skjali 2 b eru goldnar og at skyldurnar 

eftir skjali 2 b annars eru loknar, skrivliga boða landsstýrismanninum frá, at loyvishavarin 

ynskir loyvið longt fyri ein part av loyvisøkinum, eftir hetta nevnt ”framleiðsluøkið”. 

8.2. Ein fráboðan eftir nr. 8.1 skal lýsa framleiðsluøkið, sum alt skal vera fevnt av eini 

góðkenning ella ætlan eftir nr. 8.3. 

8.3. Um slík fráboðan er givin skal hetta loyvið framhaldandi vera í gildi eftir, at seinna 

loyvisskeiðið er farið, treytað av, at landsstýrismaðurin, áðrenn seinna loyvisskeiðið er farið  

a. hevur givið eina góðkenning eftir nr. 17.1 í hesum loyvinum og at henda góðkenning 

enn er í gildi, tá seinna loyvisskeiðið endar; ella 

b. sambært nr. 17.4 í hesum loyvinum hevur góðkent eina ætlan, ið er latin honum sambært 

nr. 17.2 í hesum loyvinum og hendan góðkenning er í gildi, tá seinna loyvisskeiðið endar; 

ella 

c. sambært nr. 17.6 í hesum loyvinum hevur boðað loyvishavaranum frá einari ætlan og 

hendan ætlan enn er í gildi, tá seinna loyvisskeiðið fer úr gildi. 

8.4. Tá hetta loyvi verður verandi í gildi eftir hesi áseting, skal loyvið, sambært reglunum í nr. 

3 í hesum loyvi, halda fram at vera í gildi í triðja loyvisskeiðinum.  

 

Heimild til aftur at leingja loyvisskeiðið 

9. Tá hetta loyvið verður verandi í gildi sambært nr. 8 til endan av triðja loyvisskeiðinum, kann 

landsstýrismaðurin, um skrivlig umsókn verður send honum ikki seinni enn tríggjar mánaðar 

fyri, at hetta skeiðið endar, semjast við loyvishavaran um, at hetta loyvið skal vera verandi í 

gildi í tí tíðarskeiði, sum landsstýrismaðurin og loyvishavarin semjast um og til tær treytir, sum 

landsstýrismaðurin og loyvishavarin semjast um. Broyttu treytirnar kunnu millum annað vera 

enn ein leinging av loyvisskeiðinum, alt eftir hvat landsstýrismaðurin og loyvishavarin semjast 

um. 

 

Rættur hjá loyvishavaranum at lata loyvi inn aftur, heilt ella lutvíst 

10. Uttan at tað ávirkar skyldurnar annars hjá loyvishavaranum, kann loyvishavarin við at geva 

landsstýrismanninum skrivlig boð við freist uppá í minsta lagi 1 mánaða lata loyvið inn aftur 

heilt ella lutvíst, treytað av, at loyvisøkið er í samsvari við nr. 11. 

 

Øki latin inn aftur 

11.1. Eitthvørt øki, sum loyvishavarin letur inn aftur sambært nr. 5, 6 ella 10 í hesum loyvinum 

og eitt hvørt øki, sum loyvishavarin tí hevur eftir, skal, um ikki landsstýrismaðurin hevur givið 

skrivlig boð um annað, frammanundan boðunum frá loyvishavaranum til landsstýrismannin 

a. vera fevnt av minuttbreiddarlinjum, ið ikki eru minni enn tveir longarminuttir og 

minuttlongdarlinjur, ið ikki eru minni enn tveir breiddarminuttir; 

b. vera í minsta lagi 30 sektiónir; og 

c. við fyrivarni fyri nr. 11.2 hava mørk, sum, sama um tey eru úr norðuri og suðureftir ella 

úr eysturi í vestur, antin eru í samsvari við samsvarandi mørkini hjá blokkinum ella ikki 

eru minni enn tvær sektiónir frá hesum mørkum. 

11.2. At loyvishavarin letur inn eitt øki sambært nr. 5, 6 ella 10 í hesum loyvi, skal ikki, uttan 

so, at landsstýrismaðurin hevur givið skrivlig boð um annað frammanundan boðunum frá 

loyvishavaranum til landsstýrismannin, hava við sær eitt loyvisøki, sum ikki er samfast. 

11.3. Frá tí degi, tá loyvið verður latið innaftur ella nakar partur av loyvisøkinum verður latin 

innaftur, detta rættindini sambært hesum loyvi fyri loyvisøkið ella fyri tann partin, sum er latin 

innaftur, burtur. Hetta ávirkar tó ikki rættindini og skyldur hjá loyvishavaranum, sum eru 

íkomnar undan hesum degi. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-1
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-4
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-2
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-5
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-6
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Loyvisgjald 

12.1. Loyvishavarin skal fyri loyvi gjalda tey gjøld, sum eru ásett í skjali 2 b til hetta loyvið.  

12.2. At loyvishavarin letur loyvið innaftur ella letur partar av loyvisøkinum innaftur, gevur 

ikki loyvishavaranum rætt til at fáa goldnar upphæddir afturgoldnar.  

 

Upplýsingar um samband við landsstýrismannin 

13.1. Boð og skjøl, ið skulu gevast loyvishavaranum sambært hesum loyvi verða mett at vera 

givin loyvishavaranum, um boðini eru givin til persónin tilnevndan av loyvishavaranum eftir 

nr. 13.2. og til ásetta bústaðin. 

13.2. Loyvishavarin skal boða landsstýrismanninum frá navni og bústaði á persóni, sum boð 

og skjøl kunnu latast til. 

13.3. Loyvishavarin skal skjótast gjørligt boða landsstýrismanninum frá broytingum í mun til 

persón ella bústað, sum boð eftir nr. 13.2 omanfyri skulu sendast til. 

13.4. Um ikki loyvishavarin lýkur treytirnar í nr. 13.2 omanfyri kann landsstýrismaðurin geva 

loyvishavaranum boð sum 

a. krevja at loyvishavarin heldur nr. 13.2 omanfyri innan 30 dagar frá, at boðini eru givin; 

og 

b. boða frá, at um loyvishavarin ikki gevur boð, verður loyvishavarin mettur at hava givið 

boð til landsstýrismannin um tað navn og tann bústað, sum landsstýrismaðurin hevur 

skrivað í fráboðanina. 

 

Máting av kolvetnum frá loyvisøkinum 

14.1. Loyvishavarin skal máta ella viga øll kolvetni, sum koma frá loyvisøkinum og skal í 

hesum sambandi brúka mannagongdir, sum vanliga verða brúktar samsvarandi góðari venju í 

vinnuni og sum eru góðkend av landsstýrismannnum.  

14.2. Um og í tann mun, sum landsstýrismaðurin tekur avgerð um tað, skal skyldan eftir stk. 1 

lúkast hvørt sær í mun til olju, sum eru komin frá 

a. hvørjum einstøkum parti av einum loyvisøki, sum er partur av einum oljufundi, ið fer út 

um loyvisøkið, og 

b. frá hvørjum brunni, ið framleiðir kolvetni frá einum parti av loyvisøkinum, sum ikki er 

partur av einum tílíkum oljufundi. 

14.3. Um landsstýrismaðurin tekur avgerð um tað, skulu ásetingarnar omanfyri galda, sum um, 

at skyldan at máta ella viga kolvetni eisini fevndi um eina skyldu at meta um góðskuna ella 

samansetingina av kolvetnunum ella bæði. Um avgerð eftir hesi áseting er í gildi, skulu 

ásetingarnar niðanfyri hava gildi sum um, at tilvísingarnar til at viga og máta eisini vístu til at 

meta um góðsku og samanseting.  

14.4. Loyvishavaranum er ikki loyvt at gera broytingar í framferðarháttinum í mun til at máta 

ella viga kolvetni, ið hann brúkar, uttan at skrivligt loyvi er fingið til hetta frá 

landsstýrismanninum og landsstýrismaðurin kann krevja, at eingin broyting verður gjørd, uttan 

so at ein persónur, sum er tilvevndur av landsstýrismanninum, er til staðar. 

14.5. Landsstýrismaðurin kann til hvørja tíð krevja, at amboð, ið verða nýtt til at máta og viga 

kolvetni verða kannað á ein hátt, til ta tíð og við teimum millumbilum og av teimum persónum, 

sum landsstýrismaðurin tekur avgerð um og loyvishavarin skal gjalda tílíkum persóni ella 

landsstýrismanninum tey gjøld og endurrinda tær beinleiðis útreiðslur, sum landsstýrismaðurin 

tekur avgerð um.  

14.6. Um nakað mátitól vísir seg at geva skeiv úrslit, skal hendan støðan verða mett at hava 

verið síðani hendan útgerð seinast varð kannað eftir nr. 14.5. 

 

Varðveitsla av skjølum 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-13-2
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15.1. Loyvishavarin skal til hvørja tíð á ein hátt, sum er góðkendur av landsstýrismanninum, 

hava fullfíggjaðar upplýsingar og skjøl tøk í Føroyum, sum vísa 

a. nøgdirnar av kolvetnum í gasslíki, sum eru framleidd og goymd, 

b. nøgdirnar av kolvetnum í einhvørjum øðrum líki, sum eru framleidd og goymd, 

c. navn og bústað hjá einhvørjum persóni, sum loyvishavarin hevur leverað kolvetni til, 

nøgdirnar, sum eru leveraðar, prísir ella onnur gjøld og staðið, har kolvetnini vóru leverað 

til sambært avtalu um hesar veitingar, og 

d. aðrar upplýsingar, sum landsstýrismaðurin til hvørja tíð tekur avgerð um. 

15.2. Nøgdirnar av kolvetnum, sum upplýst er um í frágreiðingum av hesum slagi, nýtast ikki 

at fevna um vatn, sum er skilt frá kolvetnunum og skulu vera lýstar í rúmmetrum, máldum við 

15° celsius og einum trýsti á 1.0132 bar, men um landsstýrismaðurin tekur avgerð um annan 

framferðarhátt at máta kolvetni, skal tann framferðarhátturin brúkast.  

15.3. Frágreiðingar um nøgdir av kolvetnum skulu fyri seg hava eina uppgerð av teimum 

kolvetnum, sum eru brúkt í sambandi við boringar og framleiðslu og at pumpa til goymslu, og 

uppgerð yvir nøgdir, sum ikki eru brúktar til hetta, og er talan um kolvetni, ið ikki eru í gasslíki, 

skal uppgerðin vísa vektina á kolvetnunum, og er talan um, at kolvetni við ymsari vekt eru 

framleidd og goymd, skal uppgerðin vísa ymsu nøgdirnar av kolvetnum í ymsu vektunum.  

15.4. Loyvishavarin skal meðan hetta loyvi er í gildi innan tveir mánaðir eftir, at eitt hálvár er 

endað, og innan tveir mánaðir eftir, at loyvið er farið úr gildi, lata landsstýrismanninum eitt 

yvirlit yvir frágreiðingarnar nevndar í nr. 15.1-15.3 omanfyri og á ein hátt, sum 

landsstýrismaðurin tekur avgerð um.  

 

Arbeiðsskyldur 

16.1. Loyvishavarin skal fremja arbeiðsskyldurnar sambært arbeiðsskránni innan fyrsta 

loyvisskeiðið er farið.  

16.2. Um landsstýrismaðurin skrivliga gevur loyvishavaranum fráboðan um innan eina ávísa 

freist at lata landsstýrismanninum eina hóskandi ætlan um í einum ávísum tíðarskeiði at leita 

eftir kolvetnum á loyvisøkinum, skal loyvishavarin gera eftir boðunum. Eftir hesi áseting er 

ein hóskandi ætlan, ein ætlan sum einhvør persónur við rímiligheit kann væntast at fremja í 

tíðarskeiðinum, nevnt í fráboðanini, og skal tíðarskeiðið vera í loyvisskeiðinum. Henda áseting 

er galdandi um persónurin 

a. hevði tey rættindi, sum hetta loyvi gevur; og 

b. hevði neyðugar førleikar og orku til at útinna hesi rættindi á fíggjarliga best møguligan 

hátt; og 

c. royndi, at útinna hesi rættindi á fíggjarliga best møguligan hátt. 

16.3. Um ein ætlan verður latin landsstýrismanninum orsakað av eini fráboðan til hansara eftir 

nr. 16.2 omanfyri 

a. hevur landsstýrismaðurin ikki rætt til at taka hetta loyvið aftur, vísandi til, at ætlanin 

ikki lýkur krøvini, eftir hetta nevnd ”viðkomandi krøvini”, í nr. 16.2 omanfyri, men 

b. um landsstýrismaðurin metir, at ætlanin ikki lýkur viðkomandi krøvini, kann hann geva 

loyvishavaranum skrivliga fráboðan um orsøkirnar, ið grundað hesa meting. 

16.4. Tá fráboðan er send loyvishavanum eftir nr. 16.3 omanfyri skal loyvishavarin antin 

a. innan 28 frá dagfestingini av fráboðanini leggja spurningin um hvørt ætlanin lýkur 

viðkomandi krøvini fyri gerðarrætt eftir nr. 43 niðanfyri, ella 

b. innanfyri rímiliga tíð frá dagfestingini av fráboðanini senda landsstýrismanninum eina 

broytta ætlan, sum lýkur viðkomandi krøvini, 

og verður niðurstøðan eftir, at eitt mál er lagt fyri gerðarrætt eftir nr. 16.4.a omanfyri, at 

umrødda ætlanin ikki lýkur viðkomandi krøvini, skal loyvishavarin skjótast gjørligt eftir, at 

avgerðin er tikin, senda landsstýrismanninum eina broytta ætlan, sum lýkur viðkomandi 

krøvini.  
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16.5. Loyvishavarin skal fremja einhvørja ætlan, sum hann hevur latið inn sambært hesi 

áseting, har 

a. landsstýrismaðurin antin sendir skrivliga fráboðan til hansara um, at landsstýrismaðurin 

góðkennir ætlanina, ella 

b. tað verður avgjørt eftir, at ein spurningur er lagdur fyri gerðarrætt eftir mannagongdini 

í nr. 43, at ætlanin lýkur viðkomandi krøvini, 

Einhvør ætlan, sum er góðkend av landsstýrismanninum sambært hesi áseting, skal metast at 

lúka viðkomandi krøvini. 

16.6. Har landsstýrismaðurin sum fylgja av, at loyvishavarin ikki heldur skyldur sínar eftir nr. 

16.2, 16.4 ella 16.5. omanfyri, kann taka loyvið aftur eftir nr. 41.1 í hesum loyvi, kann 

landsstýrismaðurin velja at útinna hesa heimild fyri ein ávísan part av loyvisøkinum. Har 

landsstýrismaðurin tekur slíka avgerð, skulu rættindini eftir hesum loyvi fara úr gildi fyri tann 

ávísa partin av loyvisøkinum uttan at ávirka onnur rættindi og aðrar skyldur loyvishavarans 

eftir hesum loyvi. 

16.7. Har loyvishavarin eftir hesi áseting hevur eina skyldu til at fremja eina ætlan í einum parti 

av loyvisskeiðinum, kann landsstýrismaðurin geva fráboðan eftir nr. 16.2 omanfyri fyri ein 

annan part av loyvisskeiðinum. 

 

Útbyggingar- og framleiðsluætlanir 

17.1. Loyvishavarin skal ikki, uttan við skrivligum loyvi frá landsstýrismanninum ella 

samsvarandi einari ætlan, sum landsstýrismaðurin hevur góðkent ella sent loyvishavanum eftir 

reglunum niðanfyri í hesi áseting,  

a. seta í verk ella fremja nakað viðkomandi arbeiði, hvørki á loyvisøkinum ella aðrastaðni, 

við tí endamáli at útvinna kolvetni frá tí økinum ella við tí endamáli at føra kolvetni frá tí 

økinum til lands, ella 

b. útvinna kolvetni frá tí økinum uttan í sambandi við leiting eftir kolvetnum ella boring 

av brunnum. 

17.2. Loyvishavarin skal fyrireika og lata landsstýrismanninum eina ætlan í tí líki, innan ta 

freist og fyri tann partin av loyvisskeiðinum, sum landsstýrismaðurin ásetir. Í ætlanini skulu 

vera lýst 

a. viðkomandi arbeiðið, sum loyvishavarin skýtur upp at seta í verk ella fremja í hesum 

tíðarskeiði fyri tey endamál, sum eru nevnd í nr. 17.1.a, 

b. hvar hetta arbeiðið skal útinnast, endamálið við hesum arbeiði og nær skotið verður upp 

at byrja hetta arbeiði og nær hetta arbeiðið væntandi endar, 

c. mestu og minstu nøgdirnar av kolvetnum í gasslíki og mestu og minstu nøgdirnar av 

kolvetnum í øðrum líki enn gassi, sum loyvishavarin skjýtur upp, at útvinna sum nevnt í 

nr. 17.1.b  

i. í hvørjum álmanakkaári, ella 

ii. í hvørjum tíðarskeiði, sum er longri ella styttri enn ein álmanakkaár sum nærri ásett 

av landsstýrismanninum.  

17.3. Loyvishavarin skal gera eftir teimum boðum, sum landsstýrismaðurin gevur 

loyvishavaranum um 

a. at gera ymiskar ætlanir eftir nr. 17.2 omanfyri fyri kolvetni frá ymsum pørtum av 

loyvisøkinum, sum ávíst í boðunum, ella 

b. at gera eina ætlan ella ætlanir sambært nr. 17.2 omanfyri fyri eitt annað ella onnur 

tíðarskeið í loyvisskeiðinum, har ein ætlan, ið er góðkend ella fráboðað sambært hesi 

áseting, viðvíkur einum ávísum parti av loyvisskeiðinum. 

17.4. Landsstýrismaðurin hevur skyldu til skjótt at viðgera ætlanir, ið verða latnar honum eftir 

nr. 17.2. omanfyri og tá hann hevur gjørt tað, at geva loyvishavaranum skrivlig boð um 

a. at landsstýrismaðurin góðtekur ætlanina, ella 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-16-2
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-16-4
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-16-5
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-16-2
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-1-a
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-2
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b. at landsstýrismaðurin góðtekur ætlanina við teirri treyt, at teir partar av viðkomandi 

arbeiðinum, sum eru nevndir í boðunum, ikki skulu fremjast fyrrenn ávísta tíðarskeiðið er 

farið ella ikki skal fremjast uttan við skrivligari góðkenning frá landsstýrismanninum, ella 

c. at landsstýrismaðurin noktar fyri at góðkenna ætlanina, vísandi til aðra ella báðar 

fylgjandi orsøkir, nevniliga 

i. at tað at fremja nakað av uppskotunum í ætlanini eftir nr. 17.2 omanfyri vil vera 

ímóti góðari venju á oljuleiðum, 

ii. at uppskotini í ætlanini sambært nr. 17.2.c eftir meting landsstýrismansins ikki eru 

í samsvari við áhugamál Føroya.  

Eini boð eftir nr. 17.4.b omanfyri kunnu innihalda ymsar treytir í mun til ymisk arbeiði, men 

skulu ikki gevast uttan so, at landsstýrismaðurin metir, at treytirnar eru grundaðar í 

áhugamálum hjá Føroya landsstýri.  

17.5. Tá landsstýrismaðurin gevur boð um, at ein ætlan eftir nr. 17.4.c omanfyri ikki verður 

góðkend 

a. skal landsstýrismaðurin, um orsøkin til, at ætlanin verður avvíst eru orsøkir, nevndar í 

nr. 17.4.c.i, grundgeva fyri teimum atlitum, sum hava ført til, at ætlanin er avvíst av tí 

orsøk;  

b. skal landsstýrismaðurin, um orsøkin til, at ætlanin verður avvíst, eru orsøkir, nevndar í 

nr. 17.4.c.ii, boða frá takstunum, sum hann metir, vísandi til áhugamál Føroya, at kolvetni 

skulu útvegast frá av økinum, sum ætlanin er galdandi fyri; 

c. skal loyvishavarin fyrireika og lata landsstýrismanninum innan ta freist, sum er nevnd í 

boðunum, 

i. har boðini innihalda eina fráboðan sum hana, nevnda í nr. 17.5.a, broytingar í 

ætlanini, sum tryggja, at tað at fremja ætlanina við hesum broytingum ikki er ímóti 

góðari venju á oljuleiðum; 

ii. har boðini innihalda eina fráboðan sum hana, nevnda í nr. 17.5.a, broytingar í 

ætlanini, sum tryggja at tað at útvinna kolvetni frá økinum, sum ætlanin viðvíkur til 

teir takstir, sum eru nevndir í fráboðanini, og sum (í tann mun tað ikki er neyðugt fyri 

at fáa kolvetni til tann prísin) ikki eru av slíkum slagi at tað at fremja ætlanina við 

hesum broytingum ikki er ímóti góðari venju á oljuleiðum. 

Loyvishavarin skal ikki eftir nr. 17.5.i omanfyri fáa boð um at lata inn broytingar, um tað 

orsakað av møguligari avgerð frá gerðarrætti eftir nr. 43 í hesum loyvi, vil vera ímóti góðari 

venju á oljuleiðum at fremja ætlanina uttan broytingar.  

17.6. Um landsstýrismaðurin gevur loyvishavaranum skrivlig boð um, at landsstýrismaðurin 

góðkennir broytingar í einari ætlan, sum eru latin landsstýrismanninum eftir nr. 17.5.c., skal 

ætlanin verða mett at vera góðkend av landsstýrismanninum. Um loyvishavarin ikki útinnir tær 

skyldur, sum eru álagdar loyvishavaranum eftir nr. 17.5.c., kann landsstýrismaðurin, um hann 

metir tað vera hóskandi, heldur enn at taka loyvið aftur orsakað av, at hesar skyldur ikki eru 

útintar, fráboða loyvishavaranum eina ætlan, sum landsstýrismaðurin metir, at loyvishavarin 

skuldi havt latið honum fyri tað økið og tað tíðarskeiðið, sum ætlanin, ið ikki varð góðkend, 

viðvíkti. 

17.7. Um landsstýrismaðurin hevur ætlanir um at góðkenna eina ætlan við treyt eftir nr. 17.4.b. 

ella nokta fyri at góðkenna eina ætlan eftir nr. 17.4.c. ella geva loyvishavaranum eina fráboðan 

um eina ætlan eftir nr. 17.6., skal landsstýrismaðurin, innan at hetta verður gjørt 

a. kunna loyvishavaran um innihaldið í uppskotinum og møguleikan fyri at gera 

viðmerkingar mótvegis landsstýrismanninum um tøknilig og fíggjarlig viðurskifti, sum 

loyvishavarin metir vera viðkomandi í sambandi við uppskotið, og 

b. umhugsa tær viðmerkingar, sum loyvishavarin hevur sent honum. 

17.8. Loyvishavarin skal útinna einhvørja ætlan, sum er góðkend ella sum landsstýrismaðurin 

hevur fráboðað honum sambært hesi áseting ella, um ein tílík ætlan verður broytt sambært nr. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-2
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-5-c-i
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-43
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18 í hesum loyvi, broyttu ætlanina, uttan so at loyvishavarin hevur fingið skrivligt loyvi frá 

landsstýrismanninum til at gera annað ella skal gera annað sambært eini treyt, sum er nevnd í 

nr. 17.4.b. í hesum loyvi. Um tað er neyðugt at útinna ymiskt arbeiði fyri at halda ásetingar í 

einari ætlan við atliti at nr. 17.5.c. ella ásetingar í einum loyvi, fráboðað loyvishavaranum eftir 

nr. 17.6. ella ásetingar í einari ætlan sum broytt sambært nr. 18 í hesum loyvi, tá skal 

loyvishavarin, sama um tíðarfreistir eru settar í ætlanina fyri, nær hesar ásetingar skulu lúkast, 

ikki verða mettur at hava mishildið hesar skyldur sínar fyrrenn eitt tíðarskeið, sum við 

rímiligheit má metast neyðugt fyri at fremja hetta arbeiðið, er farið.  

17.9. Í hesi áseting merkir “viðkomandi arbeiði” einhvør bygging og eitthvørt annað arbeiði, 

sum loyvishavarin ætlar skulu vera varandi og sum ikki eru ætlað til at verða flutt úr einum 

staði í annað stað uttan stórvegis niðurtøku ella ætlað at verða brúkt, einans fyri at leita eftir 

kolvetnum.  

 

Ískoytisásetingar til nr. 17 

18.1. Ein váttan frá landsstýrismanninum sambært nr. 17.1 í hesum loyvinum kann verða givin 

við treytum, sum verða nevndar í góðkenningarskrivinum og hesar kunnu vera avmarkaðar til 

eitt ávíst tíðarskeið.  

 

At fara undir og fara frá brunnum 

19.1. Loyvishavarin hevur ikki loyvi at byrja ella endurbyrja boring av einum brunni uttan 

skrivligt loyvi frá landsstýrismanninum. 

19.2. Vísandi til nr. 19.6., skal loyvishavarin ikki fara frá einum brunni uttan skrivligt loyvi frá 

landsstýrismanninum. 

19.3. Loyvishavarin skal tryggja, at allar treytir fyri góðkenningum eftir omanfyri nevndu 

ásetingum verða hildnar. 

19.4. Um nøkur treyt eftir nr. 19.1. vísir til staðseting, dýpd ella leiðina hjá brunninum, ella til 

nakra fóring av brunninum ella um nøkur treyt sambært antin nr. 19.1. ella nr. 19.2. hevur at 

gera við tetting av brunninum, kann landsstýrismaðurin taka avgerð um, at brunnurin og allar 

upplýsingar, skjøl v.m., sum hava við brunnin at gera, skulu vera kannaðar á slíkan hátt, til 

slíka tíð ella við slíkum millumbilum, sum landsstýrismaðurin ger av, og av persónum, sum 

verða tilnevndir av landsstýrismanninum. Loyvishavarin skal gjalda til viðkomandi persón ella 

til landsstýrismannin ta samsýning og endurrinda tær útreiðslur fyri hesar kanningar, sum 

landsstýrismaðurin tekur avgerð um.  

19.5. Einhvør tetting av einum brunni skal gerast samsvarandi vegleiðingum, góðkendum av 

landsstýrismanninum fyri viðkomandi brunn ella til brunnar yvirhøvur ella fyri tað slagið av 

brunnum, sum viðkomandi brunnur hoyrir til og skal vera framd á ein munagóðan og 

vælgjørdan hátt.  

19.6. Landsstýrismaðurin kann til hvørja tíð geva loyvishavanum boð um, at ein brunnur, sum 

er boraður sambært hesum loyvi, verður tettur og frágingin samsvarandi nr. 19.5. innanfyri tað 

tíðarskeið, sum er ásett í viðkomandi fráboðan. Hendan ásetingin vísir til nr. 19.8. og nr. 19.9. 

19.7. Loyvishavarin skal fylgja øllum boðum eftir nr. 19.6. omanfyri.  

19.8. Eini boð eftir nr. 19.6. omanfyri kunnu ikki gevast minni enn ein mánaða frammanundan, 

at rættindini hjá loyvishavaranum sambært hesum loyvi ganga út ella fara úr gildi fyri tað økið, 

ella part av tí øki, har brunnurin er boraður.  

19.9. Eini boð eftir nr. 19.6. kunnu bert verða givin í mun til ein brunn, sum loyvishavarin ikki 

hevur útvunnið kolvetni úr ein mánaða fyri, at boðini eru givin. 

19.10. Við atliti til nr. 19.6, 19.7, 19.11 og 19.12 skal einhvør brunnur, sum er boraður av 

loyvishavaranum sambært hesum loyvi, verða tiptur og frágingin sambært nr. 19.2 til 19.5, ikki 

seinni enn ein mánaða áðrenn rættindini hjá loyvishavaranum ganga út ella enda fyri tað økið, 

har viðkomandi brunnur er boraður.  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-4-b
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-6
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-18
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-17-1
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-19-5
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19.11. Eini skrivlig boð kunnu gevast av landsstýrismanninum til loyvishavaran ikki seinni enn 

ein mánaða fyri, at rættindini hjá loyvishavaranum fyri tað økið ella partin av økinum, har 

brunnurin er, ganga út ella enda, sum sleppa loyvishavaranum undan skylduni at tippa og ganga 

frá brunninum.  

19.12. Tá landsstýrismaðurin tekur hetta loyvið aftur, skal einhvør brunnur, sum loyvishavarin 

hevur borað sambært hesum loyvi 

a. so skjótt sum tað er praktiskt møguligt verða tiptur og frágingin samsvarandi nr. 19.2 til 

19.5; ella 

b. um landsstýrismaðurin tekur avgerð um tað, tá loyvið gongur út, verða latin verandi í 

góðum standi og brúkiligur til víðari nýtslu við øllum fóringum og øllum ventilum, í tann 

mun tað hevði gjørt skaða á umhvørvið at taka hetta burtur. 

19.13. Einhvør brunnur, sum sambært eini avgerð hjá landsstýrismanninum sambært 19.1 

omanfyri, ikki er blivin tiptur og frágingin, skal verða latin verandi í góðum standi og brúkiligur 

til víðari nýtslu við øllum fóringum og øllum ventilum, í tann mun tað hevði gjørt skaða á 

umhvørvið at taka hetta burtur.  

19.14. Allar fóringar og lutir, sum eru partur av einum brunni, og sum eru eftir á staðnum, tá 

loyvi gongur út ella endar, antin tí tað verður tikið aftur ella á annan hátt, skal vera ogn hjá 

Føroya landsstýri.  

 

Frástøða frá brunnum til mørk fyri loyvisøki 

20. Eingin brunnur skal uttan við góðkenning frammanundan frá landsstýrismanninum verða 

boraður soleiðis, at nakar partur av honum er minni enn 125 metrar frá nøkrum marki fyri 

loyvisøkið.  

 

Menningarbrunnar 

21.1. Loyvishavarin skal ikki enda arbeiði við boring av menningarbrunnum, ella byrja slíkt 

arbeiði aftur, uttan við skrivligum loyvi frá landsstýrismanninum og samsvarandi treytum, sum 

landsstýrismaðurin ásetir í sambandi við slíkt loyvi.  

21.2. Tá arbeiðið við at bora ein menningarbrunn verður steðgað samsvarandi nr. 21.1, skal 

loyvishavarin beinanvegin geva landsstýrismanninum slíkar upplýsingar um brunnin, sum 

landsstýrismaðurin ásetir.  

21.3. Loyvishavarin 

a. skal ikki gera nakað arbeiði í sambandi við ein brunn á loyvisøkinum uttan at tað er gjørt 

í samsvari við eina ætlan fyri arbeiðið, sum er góðkend av landsstýrismanninum, 

b. skal samsvarandi eini slíkari ætlan lata landsstýrismanninum upplýsingar um arbeiðið, 

sum verður gjørt av loyvishavaranum í sambandi við ein brunn á loyvisøkinum, og 

c. skal ikki taka burtur ella broyta nakra fóring ella útgerð, sum er gjørt í sambandi við 

arbeiðið við brunninum uttan so at hann frammanundan hevur fingið góðkenning frá 

landsstýrismanninum og arbeiðið verður gjørt samsvarandi við tær treytir, sum vórðu 

ásettar, tá góðkenningin varð givin. 

21.4. Í hesi áseting merkir 

“Arbeiði í sambandi við liðugtgerð”, í sambandi við ein brunn, arbeiði í sambandi við at 

installera fóringar ella útgerð ella eftir, at ein brunnur er boraður, við tí endamáli at taka brunnin 

í nýtslu sum ein menningarbrunn; og 

“Menningarbrunnur” ein brunnur, sum loyvishavarin brúkar ella ætlar at brúka í sambandi við 

at útvinna kolvetni frá loyvisøkinum, í tann mun, at talan ikki er um ein brunn, sum fyri tíðina 

bert verður brúktur ella ætlast verða brúktur bert til at leita eftir kolvetnum.  

 

Ásetingar um goymslutangar, rør, rørleiðingar og aðra útgerð 
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22. Loyvishavarin skal brúka mannagongdir og framferðarháttir, sum verða brúktir í góðari 

venju á oljuleiðum at goyma kolvetni frá loyvisøkinum í tangum, gasstangum, rørum, 

rørleiðingar og aðrari útgerð, sum er gjørd til endamálið.  

 

Um at sleppa undan vandamiklum arbeiðshættum 

23.1. Loyvishavarin skal halda allari útgerð og allar brunnar, sum ikki eru frágingnir og tiptir, 

í góðum viðlíkahaldsstandi og skal gera alt arbeiði í sambandi við loyvisøkið á rættan og 

vælgjørdan hátt samsvarandi mannagongdum og arbeiðsháttum, sum vanliga verða brúkt í 

góðari venju á oljuøkjum. Uttan at ganga ímóti tí, sum frammanfyri er skrivað, skal 

loyvishavarin taka øll rímilig stig fyri at 

a. hava ræði á renslinum og ansa eftir, at kolvetni, sum eru funnin ella útvunnin á 

loyvisøkjum, ikki sleppa út ella fara til spillis, 

b. at viðlíkahalda loyvisøkið við atliti at framleiðsluvirksemi, 

c. at forða fyri skaða á kolvetnisberandi fláðir, ið liggja nærhendis, 

d. at forða fyri, at vatn kemur inn til kolvetnisberandi fláðir gjøgnum brunnar, uttan tá 

talan er um at útvinna kolvetni, sum ikki vórðu útvunnin í fyrsta umfari, og 

e. at forða fyri at kolvetni sleppa út á sjógv á ella nærhendis loyvisøkinum. 

23.2. Loyvishavarin skal fylgja øllum skrivligum boðum frá landsstýrismanninum í mun til tey 

viðurskifti, sum eru viðgjørd í ásetingunum frammanfyri. Um loyvishavarin mótmælir nøkrum 

slíkum boðum við tí grundgeving, at tey eru órímilig, kann loyvishavarin innanfyri 14 dagar 

frá, at hesi boð eru givin, vísa málið til gerðarrætt eftir mannagongdini í nr. 43 í hesum loyvi.  

23.3. Uttan mun til tað, sum er skrivað omanfyri, skal loyvishavarin ikki 

a. brenna nakað gass frá loyvisøkinum, nevnt ”flaring”, ella 

b. brúka gass við tí endamáli at skapa ella økja trýstið, sum verður brúkt at útvinna kolvetni 

frá økinum, uttan so, at hetta verður gjørt við skrivligum loyvi frá landsstýrismanninum 

og samsvarandi møguligum treytum, sum eru settar við slíkari góðkenning.  

23.4. Ein umsókn um góðkenning eftir nr. 23.3 skal sendast skrivliga til landsstýrismannin og 

skal vísa á dagin, tá ætlanin er at byrja at brenna gassið ella byrja nýtsluna, sum talan er um. 

Hesin dagurin skal ikki vera seinni enn 2 ár eftir tann dagin, tá landsstýrismaðurin fær 

umsóknina.  

23.5. Áðrenn avgerð verður tikin um at nokta loyvi ella veita tað við treytum eftir nr. 23.3, skal 

landsstýrismaðurin geva loyvishavaranum møguleika fyri gera skrivligar viðmerkingar til 

landsstýrismannin um tøkniligu og fíggjarligu atlitini, sum loyvishavarin metir vera 

viðkomandi í sambandi við málið, og landsstýrismaðurin skal umhugsa møguligar 

viðmerkingar frá loyvishavaranum.  

23.6. Loyvi eftir nr. 23.3 er ikki kravt til at brenna gass, sum orsakað av einari hending, ið 

loyvishavarin ikki hevði roknað við á ein slíkan hátt, at gangast kundi ímóti henni á annan hátt 

enn við at brenna gass, er neyðug fyri at 

a. burturbeina ella minka um vandan fyri skaða á persónar nærhendis viðkomandi brunni, 

ella 

b. fyri at varðveita eitt rensl av kolvetnum frá tí brunninum ella einum øðrum brunni. 

Um loyvishavarin hevur brent gass, sum tað hevur verið neyðugt at brent eftir ásetingunum 

frammanfyri, skal hann beinanvegin boða landsstýrismanninum frá, at hann hevur gjørt tað og 

skal, um hann hevur gjørt tað fyri at varðveita eitt rensl av kolvetnum, steðga við at brenna 

gass, um landsstýrismaðurin gevur honum boð um tað. 

23.7. Loyvishavarin skal geva landsstýrismanninum boð um einhvørja hending, sum hevur við 

sær, at kolvetni verða mist ella fara til spillis, skaða á kolvetnisberandi fláðir ella um vatn 

kemur til kolvetnisberandi fláðir gjøgnum brunnar uttan so, at talan er um at útvinna kolvetni, 

sum ikki vórðu útvunnin í fyrsta umfari, beint sum hetta er hent og skal, beinanvegin eftir eina 
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hending, har kolvetni eru sloppin á sjógv, geva boð um hendingina til VØRN 

(Fiskiveriðieftirlitið) og MRCC Tórshavn.  

23.8. Loyvishavarin skal fylgja øllum rímiligum boðum, sum landsstýrismaðurin gevur við tí 

endamáli at tryggja, at peningur er tøkur til at rinda fyri einhvørja ábyrgd fyri skaða orsakað 

av, at kolvetni eru slept út í sambandi við virksemi í sambandi við at útinna rættindi sambært 

hesum loyvi. Tá landsstýrismaðurin umhugsar at geva slík boð, skal landsstýrismaðurin, áðrenn 

boðini verða givin  

a. upplýsa loyvishavaran um innihaldið í uppskotinum og møguleika fyri at gera 

viðmerkingar til uppskotið, og 

b. umhugsa møguligar viðmerkingar frá loyvishavaranum um uppskotið. 

 

Um at tilnevna fyristøðufelag 

24.1. Loyvishavarin skal tryggja, at annar persónur (íroknað, tá loyvishavarin er ein ella ella 

fleiri persónar, ein teirra) ikki útinnir nakað starv við at skipa ella hava eftirlit við øllum 

virkseminum í sambandi við leiting eftir ella boring eftir ella útvinning av kolvetnum sambært 

hesum loyvi uttan so, at hesin persónurin skrivliga er góðkendur av landsstýrismanninum og 

tað arbeiðið, sum hesin útinnir, er innanfyri góðkenda økið. 

24.2. Landsstýrismaðurin skal ikki nokta fyri at geva slíka góðkenning eftir nr. 24.1, um 

viðkomandi hevur neyðugar førleikar til at útinna tað starv, sum talan er um, men um ein 

persónur ikki longur hevur neyðugu førleikarnar til at útinnna hetta starvið, kann 

landsstyrismaðurin, við at geva loyvishavaranum skrivliga fráðboðan, taka hesa góðkenning 

aftur. 

 

Fiskiskapur og sigling 

25. Loyvishavarin skal ikki útinna nakað virksemi sambært hesum loyvi á loyvisøkinum á ein 

slíkan hátt, at hetta á ein órímiligan hátt órógvar sigling ella fiskiskap á loyvisøkinum ella 

órógvar livandi tilfeingi á økinum.  

 

Venjing – Føroysk luttøka v.m. 

26.1. Landsstýrismaðurin kann geva loyvishavaranum skrivlig boð um útbúgving av fólki, sum 

er í starvi ella skal setast í starv, antin hjá loyvishavaranum ella hjá einhvørjum øðrum persóni, 

í nøkrum virksemi sambært hesum loyvi og loyvishavarin skal tryggja, at gjørt verður eftir 

slíkum boðum.  

26.2. Loyvishavarin skal geva landsstýrismanninum upplýsingar um persónar, sum eru fevndir 

av nr. 26.1 samsvarandi nærri boðum um hetta frá landsstýrismanninum. 

26.3. Loyvishavarin átekur sær at geva føroyskum fyritøkum veruligar møguleikar fyri, í 

kapping við aðrar, at fáa høvuðs- og undirverktøkur og fyri at veita vørur og tænastur í 

sambandi við útinning av virksemi sambært hesum loyvi. Loyvishavarin skal í hesum sambandi 

fylgja teimum mannagongdum, sum verða ásettar av landsstýrismanninum um at greiða frá 

virksemi, sum ætlanin er at fara undir sambært hesum loyvi, um at bjóða út arbeiði og um at 

greiða frá sáttmálaviðurskiftum. 

26.4. Loyvishavarin hevur ábyrgdina av, at ásetingarnar eftir nr. 26.3 verða fylgdar av 

starvsfólki hansara, umframt av verktakarum, undirverktakarum og øllum øðrum, sum arbeiða 

fyri loyvishavaran í sambandi við útinning av virksemi sambært hesum loyvi. 

26.5. Loyvishavarin átekur sær at geva føroyingum arbeiðsmøguleikar og at leggja seg eftir at 

geva føroyskum útbúgvingar- og granskingarstovnum og føroyskum vinnulívi møguleikar fyri 

at luttaka í granskingar- og menningarætlanum, um farið verður undir tílíkar ætlanir í sambandi 

við virksemi sambært hesum loyvi. Í hesum sambandi skal loyvishavarin fylgja 

mannagongdum um at lata inn frágreiðingar, sum landsstýrismaðurin kann áseta. 
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26.6. Loyvishavarin átekur sær at arbeiða fyri og birta uppundir, at avtalur verða gjørdar millum 

føroysk og útlendsk virki um at byggja upp førleika og tøkniligan kunnleika í føroyska 

virkinum gjøgnum luttøku hjá føroyska virkinum í veitingum av vørum og tænastum frá 

útlendska virkinum. Loyvishavarin skal í hesum sambandi fylgja reglum um at lata inn 

frágreiðingar, sum verða ásettar við heimild í § 33 í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi. 

26.7. Loyvishavarin hevur sambært § 11, stk. 1 í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi skyldu til 

at flyta alla útgerð og fólk um føroyskan bryggjukant ella føroyskan flogvøll. 

Landsstýrismaðurin kann í serligum førum veita undantak frá hesum kravi. 

26.8. Innan 3 mánaðir eftir, at loyvið er veitt, skal loyvishavarin leggja eina ætlan 

fyrilandsstýrismannin til góðkenningar um, hvussu og hvar virksemi loyvishavarans á landi 

skal skipast í leitingarskeiðinum. Ein samsvarandi ætlan fyri framleiðsluskeiðið skal leggjast 

fyri landsstýrismannin til góðkenningar saman við umsóknini um góðkenning av 

leiðbyggiætlan sambært § 15, stk. 2 í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi. 

 

Oljufundir 

27.1. Um landsstýrismaðurin, meðan hetta loyvi er í gildi, verður sannførdur um, at fláir á 

loyvisøkinum ella á einum parti av loyvisøkinum eru partur av einum jarðfrøðiligum strukturi 

ella av einum kolvetnisfundi (eftir hetta nevnt ”ein oljufundur”) og um aðrir partar av 

oljufundinum eru í fláum á loyvisøkjum hjá øðrum loyvum, sum eru veitt sambært 

kolvetnislógini, og landsstýrismaðurin metir tað vera sambært áhugamálunum hjá Føroya 

landsstýri fyri at tryggja, at mest møguligt av kolvetnum verður útvunnið og fyri at sleppa 

undan óneyðugari kapping í mun til boringar, at oljufundurin verður útvunnin sum ein eind í 

samstarvi millum øll, íroknað loyvishavarum á økjum, har oljufundurin strekkir seg til, skulu 

reglurnar í nr. 27.2 til 27.6 galda. 

27.2. Um loyvishavarin fær skrivlig boð frá landsstýrismanninum um tað skal loyvishavarin 

samstarva við aðrar persónar, sum hava loyvi samsvarandi kolvetnislógini til nakran part av 

oljufundinum (eftir hetta nevnt ”hinir loyvishavararnir”) sum ásett í omanfyri nevndu boðum, 

um at gera eina ætlan (eftir hetta nevnd “ein leiðbyggiætlan”) fyri at útvinna og útbyggja 

oljuleiðina sum eina eind av loyvishavaranum og hinum loyvishavarunum saman og skal, 

saman við øðrum loyvishavarum, lata landsstýrismanninum eina slíka ætlan til góðkenningar. 

27.3. Frábóðanin skal eisini innihalda ella vísa til eina lýsing av økinum ella økjunum, sum 

landsstýrismaðurin ynskir eina leiðbyggiætlan at verða innlatna fyri og skal áseta eina 

tíðarfreist fyri, nær ein slík leiðbyggiætlan skal latast landsstýrismanninum til góðkenningar. 

27.4. Um ein leiðbyggiætlan ikki verður latin landsstýrismanninum innanfyri freistina eftir 

27.3. ella um ein leiðbyggiætlan ikki verður góðkend av landsstýrismanninum, skal 

landsstýrismaðurin sjálvur gera eina leiðbyggiætlan, sum skal vera rímilig mótvegis 

loyvishavaranum og øllum øðrum loyvishavarum, og loyvishavarin skal útinna og halda allar 

treytir, sum eru ásettar í ætlanini.  

27.5. Um loyvishavarin mótmælir einari leiðbyggiætlan, sum landsstýrismaðurin hevur gjørt, 

kann loyvishavarin við einari freist uppá 28 dagar frá degnum, tá hann fekk hesa 

leiðbyggiætlan, leggja málið fyri gerðarrætt eftir nr. 43 í hesum loyvi. 

27.6. Einhvør leiðbyggiæltan ella tilnevnan av gerðardómara í mun til eina slíka ætlan skal 

hava fyrilit fyri møguligum boðum eftir nr. 28 í hesum loyvi, sum eru í gildi tá slík fráboðan 

verður givin.  

 

Boð í mun til loyvi, sum ganga um landamørk 

28.1. Um landsstýrismaðurin verður sannførdur um, at fláir á loyvisøkinum ella einum parti av 

loyvisøkinum eru partur av einum oljufundi og partar av hesum oljufundi eru á einum øki, har 

landsstýrismaðurin ikki hevur heimild at veita loyvi sambært lógini og landsstýrismaðurin 

metir, at tað er skilagott, at oljufundurin skal vera útbygdur og mentur sum ein eind í samstarvi 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-43
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millum loyvishavaran og allar aðrar persónar, sum hava áhugamál í nøkrum parti av 

oljufundinum, kann landsstýrismaðurin geva skrivlig boð í mun til hvussu rættindini sambært 

hesum loyvi skulu vera útint.  

28.2. Loyvishavarin skal halda og útinna øll krøv í mun til loyvisøkið, sum eru ásett í slíkum 

boðum.  

28.3. Slík boð kunnu leggja afturat, broyta ella taka aftur ásetingarnar í eini leiðbyggiætlan.  

 

Um at loyvishavarin skal goyma skjøl v.m. 

29.1. Loyvishavarin skal á ein hátt, sum landsstýrismaðurin góðkennir, goyma upplýsingar um 

boring, dýping, tipping ella um at ganga frá brunnum og broytingum í fóringum á slíkum 

brunnum.  

Millum annað skulu upplýsingar goymast um hesi viðurskifti: 

a. staðseting og nummar tilskrivað hvørjum einstøkum brunni, 

b. undirgrundina og fláirnar, sum brunnurin varð boraður ígjøgnum, 

c. fóringar settar í einstakar boringar og broytingar í slíkum fóringum, 

d. kolvetni, vatn, mineralir ella nýtiligar kolfláir, sum komið varð framá í sambandi við 

slíkt virksemi, og 

e. onnur viðurskifti, sum landsstýrismaðurin tekur avgerð um. 

29.2. Loyvishavarin skal goyma neyvar jarðfrøðiligar ætlanir og kort av loyvisøkinum í 

Føroyum og aðrar upplýsingar í sambandi við tað, sum eru neyðugar fyri at goyma allar 

upplýsingar, sum loyvishavarin hevur um jarðfrøðina á loyvisøkinum.  

29.3. Loyvishavarin skal lata landsstýrismanninum avrit av omanfyri nevndu upplýsingum, 

ætlanum og kortum, sum víst er til í nr. 29.1 og 29.2, tá landsstýrismaðurin biður um tað, antin 

a. innanfyri eina freist, sum er ásett í umbønini, ella 

b. um eingin freist er ásett í umbønini, innanfyri 4 vikur frá, at umbønin er latin 

loyvishavaranum. 

 

Frágreiðingar 

30.1. Loyvishavarin skal lata landsstýrismanninum á fyrsta ársdegnum fyri at loyvið var latið, 

og so annars triðja hvønn mánaða, meðan loyvið er í gildi, eina frágreiðing, sum er gjørd eftir 

nærri boðum frá landsstýrismanninum, um gongdina í virkseminum á loyvisøkinum. Í slíkum 

frágreiðingum skulu vera 

a. ein frágreiðing um alt jarfrøðiligt arbeiði, herundir kanningar og royndir, sum eru 

gjørdar og ein frágreiðing um økini og um persónarnar, sum hava framt arbeiðið og ein 

frágreiðing um úrslitini, 

b. talið, sum er tilskrivað hvørjum einstøkum brunni, og um talan er um ein brunn, sum er 

byrjaður at bora ella um talið er broytt í hesum 3 mánaða skeiði, staðið, har brunnurin er 

boraður, 

c. eina frágreiðing um djúpdina, sum borað er til á hvørjum brunni, 

d. ein frágreiðing um kolvetni, vatn, mineralir ella nýtiligar nøgdir av koli ella øðrum 

mineralum, sum komið er framá í sambandi við hetta virksemið, og 

e. ein frágreiðing um øll kolventi, sum eru útvunnin ella spard. 

30.2. Innan tveir mánaðir eftir endan á hvørjum álmanakkaári, sum er heilt ella lutvíst innanfyri 

tíðarskeiðið, har hetta loyvið er í gildi og innan 2 mánaðir eftir, at hetta loyvið er útgingið ella 

endað ella endurnýggjað, skal loyvishavarin lata landsstýrismanninum eina árliga frágreiðing, 

sum er gjørd eftir nærri boðum frá landsstýrismanninum, um virksemið, sum er framt á 

loyvisøkinum í hesum árinum ella í tíðarskeiðinum frammanundan, at loyvið er farið úr gildi 

saman við einari frágreiðing, sum er góðkend av landsstýrismanninum, um støðuna hjá øllum 

brunnum. Loyvishavarin skal í frágreiðingini eisini greiða frá allari menning og øðrum arbeiði, 
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sum loyvishavarin hevur gjørt í sambandi við leiting og boring eftir ella útvinning av 

kolvetnum. 

30.3. Loyvishavarin skal lata landsstýrismanninum allar upplýsingar, sum landsstýrismaðurin 

biður um viðvíkjandi nøkrum parti av virksemi loyvishavarans, sum beinleiðis ella óbeinleiðis 

hevur samband við, at hetta loyvið er givið. Loyvishavarin skal tó ikki eftir hesi áseting hava 

skyldu til at geva upplýsingar um virksemi loyvishavarans um ráolju, sum loyvishavarin hevur 

ognað sær við tí endamáli, at loyvishavarin skal reinsa tey.  

30.4. Loyvishavarin skal fylgja umbønum um upplýsingar, sum eru sett fram eftir 30.3. 

omanfyri antin 

a. innanfyri tíðarfreistina, sum er ásett í umbønini, ella 

b. um eingin tíðarfreist er ásett, innan fýra vikur frá tí, at ynskið er sett fram. 

 

Um skyldu loyvishavarans at goyma royndarlutir 

31.1. Í tann mun, sum tað við rímiligheit ber til, skal loyvishavarin á rættan hátt merkja og í 

eitt tíðarskeið á 5 ár goyma royndir av havbotninum og frá fláðunum, sum komið er ígjøgnum 

í brunnum og royndir av kolvetnum ella vatni, funnin í brunnum á loyvisøkinum. 

31.2. Loyvishavarin skal ikki burturbeina nakrar royndir eftir, at hesi 5 árini eru farin, uttan so 

a. at hann í minsta lagi 6 mánaðir áðrenn hann burturbeinir hetta, hevur givið 

landsstýrismanninum skrivliga fráboðan um ætlanir sínar at burturbeina hesar royndarlutir, 

og 

b. landsstýrismaðurin ella ein persónur, sum er tilnevndur av honum ikki innan freistina á 

6 mánaðir hevur boðað loyvishavaranum frá, at hann ynskir roynarlutirnar avhendar til sín. 

31.3. Loyvishavarin ella ein persónur, sum er útnevndur av honum, hevur til hvørja tíð rætt til 

a. skrivliga at boða loyvishavaranum frá, at hann ynskir allar ella partar av royndunum 

verða goymdar av loyvishavaranum fyri at verða leveraðar til hansara, ella 

b. at kanna og greina einhvørja roynd, sum er varðveitt av loyvishavaranum. 

31.4. Loyvishavarin skal beinanvegin fylgja einhvørjum ynski fyri at levera heilt ella lutvíst 

allan ella partar av einari roynd, sum er gjørd samsvarandi omanfyri nevndu reglum í hesi 

áseting.  

 

Um at viðgera frágreiðingar í trúnaði 

32.1. Allar upplýsingar, frágreiðingar, ætlanir, kort, royndir, fíggjarligar upplýsingar og 

upplýsingar (eftir hetta nevnt ”ásettu upplýsingar”), sum loyvishavarin skal ella verður biðin 

um at lata inn eftir hesi áseting, skulu latast inn fyri rokning hjá loyvishavaranum og 

upplýsingarnar skulu ikki, uttan við loyvi frammanundan frá loyvishavaranum, sum ikki skal 

haldast órímiliga aftur, latast øðrum persóni, sum er í starvi hjá Føroya landsstýri. 

Hóast reglurnar omanfyri 

a. skal landsstýrismaðurin hava rætt til at brúka ásettu upplýsingarnar til at fyrireika og 

almannakunngera frágreiðingar, sum landsstýrísimaðurin hevur skyldu til sambært lóg, 

b. skal landsstýrismaðurin til hvørja tíð hava rætt til at lata upplýsingar til Jarðfeingi og til 

líknandi stovn, sum fæst við virksemi av líknandi slagi sum jarfrøðiliga virksemið, sum 

fyri tíðina verður útint av Jarðfeingi, 

c. skulu landsstýrismaðurin, Jarðfeingi, og einhvør annar slíkur stovnur, hava rætt til at 

gera og almannakunngera frágreiðingar, sum brúka upplýsingar frá ásettu upplýsingunum, 

d. skulu landsstýrismaðurin, Jarðfeingi og einhvør annar slíkur stovur, hava rætt til at 

almannakunngera ásettu upplýsingarnar av jarfrøðiligum, vísindaligum ella tøkniligum 

slagi antin 

i. tá 3 ár eru farin frá tí degi, at upplýsingarnar skuldu latast landsstýrismanninum 

samsvarandi nr. 29 ella 30 í hesum loyvi, ella um tað er fyrr, frá tí degi, at 

landsstýrismaðurin fekk hesar upplýsingar, 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-29
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ii. eftir at loyvið ikki longur hevur gildi, sama um hetta er orsakað av, at tað er gingið 

út, er tikið aftur ella av tíðini, sum er farin, ella 

iii. eftir at eitt tíðarskeið, sum landsstýrismaðurin ásetir eftir at hava hoyrt 

loyvishavaran, um at almannakunngera dátur samsvarandi hesi áseting. 

e. skulu landsstýrismaðurin, Jarðfeingi og einhvør annar slíkur stovur, hava rætt til at lata 

øðrum, herundir øðrum føroyskum myndugleikum, upplýsingarnar í tann mun tað er kravt 

sambært lóg ella aðrari galdandi áseting. 

 

Um at hava eftirlit við upplýsingum v.m. 

33. Loyvishavarin skal 

a. loyva einhvørjum persóni, sum er í starvi hjá Føroya landsstýri og sum er útnevndur av 

landsstýrismanninum við tí endamáli at kanna, og taka avrit av og skriva upp frá, allar 

upplýsingar, pappír, kort og aðrar uppskriftir av einhvørjum slagi, sum loyvishavarin hevur 

goymt samsvarandi hesum loyvi ella í sambandi við virksemi, sum landsstýrismaðurin 

hevur rætt at fáa upplýsingar um samsvarandi nr. 26.3. og 30.3. í hesum loyvi, og 

b. geva viðkomandi persóni allar upplýsingar og alla hjálp, sum viðkomandi biður um í 

sambandi við eina kanning samsvarandi hesi áseting. 

 

Rætt til atgongd 

34.1. Hvør persónur, sum er tilnevndur av landsstýrismanninum, hevur rætt til at koma á støð 

ella til útgerð, sum loyvishavarin hevur brúkt ella brúkar í sambandi við leiting, boring ella 

útvinning av kolvetnum á loyvisøkinum og við hesum endamálum 

a. at kanna útgerðina, brunnar, framleiðsluendur og arbeiði gjørt av loyvishavaranum 

sambært loyvinum og fyri at kanna støðuna hjá hesi útgerð v.m., og 

b. at fremja eitthvørt arbeiði og seta upp alla útgerð, sum landsstýrismaðurin hevur rætt at 

seta upp samsvarandi hesum ásetingum. 

 

Heimild at seta í verk arbeiði 

35. Um loyvishavarin ikki heldur skyldur samsvarandi nr. 14, 19, 22 ella 23 í hesum loyvi, skal 

landsstýrismaðurin hava rætt til, eftir at hava givið loyvishavaranum rímiliga freist við 

skrivligum boðum um ætlanir sínar, at seta í verk eitthvørt arbeiði og at útvega og seta upp 

útgerð, sum landsstýrismaðurin metir vera neyðuga fyri at tryggja, at hesar skyldur verða 

hildnar og síðani krevja kostnaðin inn frá loyvishavaranum. 

  

Um at krevja inn pengar  

36. Um og tá nakað gjald, nevnt í nr. 12.1. í hesum loyvi ikki er goldið í 28 dagar eftir, at hesi 

gjøld skuldu verið goldin, sama um tey eru kravd inn ella ikki, kann landsstýrismaðurin fara til 

støð, har útgerð v.m. hjá loyvishavaranum, ið verður brúkt til at leita og bora eftir og útvinna 

kolvetni og kann leggja hald á og panta og selja allar goymslur av kolvetnum, maskinum, 

amboð, ognarlutir og annað, sum loyvishavarin eigur og sum er at finna á støðum hjá 

loyvishavaranum. Landsstýrismaðurin kann brúka peningin at gjalda eftirstøður í hesum 

gjøldum, eins og kostnað av tiltøkunum hjá landsstýrismanninum. Avlop verður goldið aftur 

til loyvishavaran. 

 

Trygd fyri gjaldi 

37. Til tess at tryggja, at loyvishavarin lýkur allar skyldur, herundir endurgjaldsskyldur, ið 

liggja á honum sambært hesum loyvi, skal hann innan 30 dagar eftir, at loyvið er veitt og eftir 

at hava fingið boð um tað frá landsstýrismannunum, veita trygd, hvørs stødd og slag, herundir 

sum móðurfelagstrygd, skulu vera soleiðis, at landsstýrismaðurin kann góðkenna trygdina. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-26-3
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Landsstýrismaðurin kann seinni við 30 daga freist krevja, at trygdin verður broytt, ella at 

ískoytistrygd verður veitt. 

 

Um at halda landsstýrið skaðaleyst frá krøvum 

38. Loyvishavarin skal til hvørja tíð halda Føroya landsstýri skaðaleyst fyri øllum krøvum, 

rættarmálum, kostnaðum, sum kunnu verða sett fram ella verða sett fram móti Føroya landsstýri 

av triðja parti í sambandi við hetta loyvi ella nakað virksemi, sum hevur við hetta loyvi at gera. 

 

Lýsingar v.m. 

39. Ikki er loyvt í boðum, í lýsingum ella nøkrum øðrum skjali, sum loyvishavarin hevur 

skrivað ella er vitandi um at skriva ella leggja upp til antin beinleiðis ella óbeinleiðis, at nakar 

stovnur undir Føroya landsstýri ella nakar persónur, sum arbeiðir fyri Føroya landsstýri hevur 

ella hevur boðað frá einari áskoðan um at tað er sannlíkt at kolvetni kunnu finnast á ella 

útvinnast av loyvisøkinum.  

 

Avmarkingar í avhending v.m. 

40.1. Loyvishavarin kann ikki, uttan við skrivligum loyvi frá landsstýrismanninum og sambært 

møguligum ásettum treytum gera nakað yvirhøvur, sum hevur við sær, at rættindini sambært 

hesum loyvi kunnu útinnast av ella eftir boðum frá triðja parti. 

40.2. Ein avtala, sum loyvir jarðfrøðiligum kanningum at verða gjørdar á loyvisøkinum, er ikki 

bannað eftir stk. 1 omanfyri, um persónurin, ið skal gera kanningararbeiðið er 

a. loyvishavari sambært einum loyvi, ið landsstýrismaðurin hevur veitt og sum gevur 

viðkomandi loyvishavara rætt til saman við øllum øðrum, ið hava sama slag av loyvi, at 

leita eftir kolvetnum á einum øki, sum loyvisøkið vildi verið partur av, um ikki ein treyt 

var sett á um at nokta fyri útinning av tílíkum rættindum á loyvisøkinum uttan við 

góðkenning frá loyvishavaranum; ella 

b. hevur loyvi til at leita og bora eftir og útvinna kolvetni á einum øki, sum markar til 

loyvisøkið. 

Upplýsingarnar, sum ætlandi skulu fáast úr slíkum kanningum, skulu við rímiligheit kunna 

metast neyðugar fyri, at viðkomandi loyvishavari á fullgóðan hátt skal kunna útinna rættindini, 

ið loyvið veitir honum. 

40.3. Loyvishavarin skal ikki gera nakran sáttmála, sum ásetir, at ein annar enn loyvishavarin 

fær ognarrætt til kolvetnini ella til vinning frá sølu av hesum kolvetnum, sum, tá avtalan verður 

gjørd, ikki er útvunnið, men kann verða útvunnið uttan so, at treytirnar í avtaluni eru skrivliga 

góðkendar av landsstýrismanninum antin treytaleyst ella við treytum. Reglurnar frammanfyri 

eru tó ikki galdandi, um talan er um 

a. eina avtalu um sølu av slíkum kolvetnum, har prísurin skal gjaldast, tá kolvetnini eru 

útvunnin og fingin til høldar, og 

b. eina avtalu í tann mun, at hon ásetir, at kolvetni, sum verða útvunnin av loyvisøkinum, 

verða býtt um við onnur kolvetni. 

40.4. Loyvishavarin skal ikki, uttan við loyvi frá landsstýrismanninum, avhenda nøkur 

kolvetni, sum eru útvunnin frá loyvisøkinum ella avhenda vinning frá sølu frá tílíkum 

kolvetnum á ein slíkan hátt, at avhendingin, antin loyvishavarin veit av tí ella ikki, lýkur ella 

loyvir einum øðrum persóni at lúka skyldur, sum ein persónur, ið hevur ræðið á einum persóni, 

sum hevur ræðið á loyvinum, eigur at lúka sambært einari avtalu, sum, um persónurin, ið skuldi 

lúka avtaluna, var loyvishavarin, vildi kravt góðkenning eftir nr. 40.3. § 37 a í løgtingslóg um 

landsskatt og kommunuskatt verður brúkt, tá støða eftir hesi áseting skal takast til, um ein 

persónur hevur ræði á einum øðrum persóni. Tá støða eftir hesi áseting verður tikin til um ein 

persónur hevur ræði á einum øðrum persóni, skal markið tó vera ein triðingur heldur enn 50% 

sum ásett í § 37 a í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt.  
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40.5. Tá loyvishavarin er tveir ella fleiri persónar skal eingin av hesum persónunum gera nakra 

avtalu við atliti at rættindum hjá nøkrum teirra í mun til 

a. fyrimunir við nøkrum rættindum eftir hesum loyvi, ella 

b. nøkur kolvetni útvunnin og fingin til høldar frá loyvisøkinum, ella 

c. nakran vinning frá sølu av slíkum kolvetnum. 

Hetta er tó ikki galdandi um treytirnar í avtaluni eru skrivliga góðkendar av 

landsstýrismaninum. Reglurnar frammanfyri eru tó ikki galdandi fyri eina avtalu um at selja 

ella eina avtalu um vinning frá slíkari sølu í tann mun, at prísurin skal gjaldast eftir, at 

kolvetnini eru útvunnin og fingin til høldar og eina avtalu í tann mun, at hon ásetir, at kolvetni 

skulu býtast um við onnur kolvetni, tá hesi kolvetni eru útvunnin og fingin til høldar frá 

loyvisøkinum.  

 

Um at taka loyvið aftur 

41.1. Um nøkur av hendingunum í niðanfyristandandi ásetingum kemur fyri, hevur 

landsstýrismaðurin rætt at taka loyvið aftur við tí fylgju, at øll rættindi sambært loyvinum skulu 

fara úr gildi og enda, tó ikki fyri skyldur, sum liggja á loyvishavaranum sambært loyvinum.  

41.2. Hendingarnar, sum víst verður til í stk. 1, eru 

a. at gjøld, nevnd í nr. 12.1. omanfyri heilt ella lutvíst eru útistandandi ella ógoldin í tveir 

mánaðir eftir, at hesi gjøld eru gjaldkomin, 

b. brot loyvishavarans á treytirnar í hesum loyvi ella at treytirnar í loyvinum ikki verða 

hildnar, 

c. at loyvishavarin fer á húsagang, 

d. at loyvishavarin ger eina avtalu um skuldarumskipan við kreditorar sínar, 

e. at ein bústjóri ella likvidator verður útnevndur fyri loyvishavaran ella at einhvør 

likvidatión, tað verið seg sjálvboðin ella tvungin verður sett í verk fyri loyvishavaran, 

f. í einum øðrum løgdømi enn Føroyum, at farið verður í gongd við eina skipan, sum í 

høvuðsheitum líkist henni, ið er lýst í nr. 41.2.c og 41.2.e, 

g. brot á treytirnar í einari leiðbyggiætlan ella at treytirnar í einari leiðbyggiætlan ikki verða 

hildnar, 

h. at loyvishavarin ikki longur hevur ræðið á 

i. virkseminum sambært loyvinum, ella 

ii. eitthvørt fíggjarligt virksemi í sambandi við hetta virksemi, frá einum staði í 

Føroyum,  

i. eitthvørt brot á eina treyt, sum var partur av eini góðkenning eftir nr. 40.3. í hesum loyvi, 

j. brot á nr. 40.5. í hesum loyvi. 

Har tveir ella fleiri persónar eru loyvishavari, er ein tilvísing til loyvishavaran í nr. 41.2.c og 

nr. 41.2.h ein tilvísing til báðar hesar persónar.  

41.3. Landsstýrismaðurin kann taka hetta loyvið aftur, við somu fylgjum sum eftir nr. 41.1., 

um  

a. loyvishavarin er eitt felag, og 

b. tá broyting fer fram í mun til ræðið á loyvishavara, og 

c. landsstýrismaðurin gevur skrivliga fráboðan til loyvishavaran við boðum um, at 

landsstýrismaðurin ætlar at taka loyvið aftur sambært hesi áseting, um ikki ræðið á 

loyvishavaranum aftur skiftir sum nærri ásett í fráboðan innan 3 mánaðir frá tí, at boðini 

eru givin, og 

d. ræðið sambært fráboðanini, nevnd í nr. 41.3.c ikki skiftir innanfyri hetta tíðarskeiðið. 

41.4. Talan er um, at ræðið á loyvishavaranum skiftir eftir nr. 41.3.b tá ein persónur, sum hevur 

ræðið á loyvishavaranum, sum ikki hevði ræðið á loyvishavaranum, tá hetta loyvið varð veitt 

ella um ein avhending hevur verið av rættindum sambært hesum loyvi, tá rættindini vórðu 

avhend til loyvishavaran. § 37 a í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt verður brúkt, tá 
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tað eftir hesi áseting mett verður um hvørt ein persónur hevur ræðið ella hevur havt ræðið á 

loyvishavaranum.  

41.5. Tá tveir ella fleiri persónar eru loyvishavarar og onkur teirra er eitt felag, skulu nr. 41.3 

og nr. 41.4 hava gildi sum um at 

a. nr. 41.3.a. var tikin burtur; 

b. tað ístaðin fyri orðingina í nr. 41.3.b, verður sett “tá broyting fer fram í mun til eitthvørt 

felag millum feløgini, sum saman eru loyvishavari”, og 

c. fyri orðið “loyvishavari” í einhvørjari aðrari grein í teimum ásetingunum varð skriva 

orðið “felag”. 

 

Heimild til lutvíst at taka loyvið aftur 

42.1. Hendan áseting  er galdandi, har ein ella fleiri persónar eru loyvishavarin og 

a. ein hending nevnd í nr. 41.2, c, d, e, f ella h kemur fyri í mun til ein av teimum 

persónunum, ella 

b. treytirnar í nr. 41.3 eru loknar í mun til ein av teimum persónunum. 

42.2. Tá hendan greinin er galdandi, kann landsstýrismaðurin brúka heimildina til at taka loyvið 

aftur eftir nr. 41 til at taka loyvið aftur í tann mun, at loyvið er galdandi fyri ein persón, sum er 

nevndur í nr. 42.1.a ella 42.1.b.  

42.3. Um landsstýrismaðurin brúkar heimildina í nr. 41.2, fara rættindini, veitt tí persóninum, 

úr gildi, men uttan at ávirka aðrar skyldur hjá viðkomandi persóni sambært treytunum í hesum 

loyvi.  

42.4. Tá hetta loyvið verður tikið aftur í mun til ein persón sambært hesi áseting, hevur tað 

framhaldandi virknað í mun til hin persónin, ella teir persónarnir, sum saman eru loyvishavarin 

og í mun til hvønn, loyvið ikki verður tikið aftur.  

 

Ósemjur og gerðarrættur 

43.1. Allar trætur og allar ósemjur, sum taka seg upp orsakað av ella í sambandi við loyvið ella 

í sambandi við virksemi loyvishavarans sambært loyvinum, skulu avgerast sambært teimum 

rættarreglum, sum eru í gildi í Føroyum, og skulu leggjast fyri føroyskar ella danskar 

dómstólar. Varnarting er Tórshavn. 

43.2. Nr. 43.1 ávirkar ikki rættin hjá landsstýrismanninum og loyvishavaranum til í hvørjum 

einstøkum føri at samtykkja, at ein ósemja av tí í nr. 43.1 nevnda slagi skal avgerast við 

gerðardómi. 

43.3. Tá talan er um ósemju um eina leiðbyggiætlan, kann loyvishavarin leggja mál fyri ein 

gerðarætt eftir ásetingunum niðanfyri.  

43.4. Gerðarrætturin, sum víst verður til frammanfyri, skal vera settur av einum gerðardómara, 

sum partarnir semjast um at útnevna. Semjast partarnir ikki um at útnevna gerðardómaran, kann 

hvør partur heita á Sorinskrivaran um at útnevna gerðardómaran.  

43.5. Um eitt gerðarrættarmál viðvíkur eini leiðbyggiætlan skal loyvishavarin, um ikki 

gerðardómarin tekur aðra avgerð, lúka og útinna skyldurnar og treytirnar í leiðbyggiætlanini, 

meðan bíðað verður eftir avgerðini hjá gerðardómaranum.  

 

VØRN, MRCC Tórshavn 

44.1. Loyvishavarin skal geva VØRN og MRCC Tórshavn fráboðan við 6 mánaða freist um 

flytingar av innrættingum innanfyri loyvisøkið. 

44.2. Loyvishavarin skal geva VØRN og MRCC Tórshavn fráboðan við 6 vikurs freist um 

seismiskar kanningar á loyvisøkinum.  

44.3. Loyvishavarin skal fyri egna rokning seta út og halda við líka undirsjóvar sonar 

fráboðanartól eftir nærri boðnum frá VØRN og MRCC Tórshavn á lutir, sum fyribils eru á 

loyvisøkinum. Hendan skyldan er ikki galdandi fyri fastar innrættingar á loyvisøkinum.  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-41-2-c
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-41
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/225/made#schedule-paragraph-42-2
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Viðurskifti við fiskivinnuna 

45.1. Loyvishavarin skal útnevna eitt fiskiveiðiumboð, sum skal gera avtalur við eigarar av 

seismikkskipum og við eigarar av veitingarskipum, sum arbeiða fyri loyvishavaran, við 

skipararnar á hesum skipum og við felagsskapir, sum umboða fiskiídnaðin fyri fremja góð 

arbeiðsviðurskifti millum ymsu partarnar. Loyvishavarin hevur ábyrgdina av at fáa hesi 

viðurskifti í rættlag. Serliga skal loyvishavarin 

a. samskifta við fiskiveiðifelagsskapir, sum umboða fiskivinnuna, um leiðir, ið 

veitingarskip kunnu nýta; 

b. eftir at hava givið landsstýrismanninum fráboðan um úrslitið av hesum samráðingum, 

gera avtalu við landsstýrismannin um leiðir, sum skulu verða nýttar fyri minst møguligt at 

órógva fiskiveiðu uttan harvið í óneyðugan mun at økja um ferðatíðina hjá 

veitingarskipunum, 

c. tryggja at avtalaðu ruturnar verða brúktar, um ikki atlit til trygga sigling ella trygd fyri 

góðs geva annan tørv, og 

d. taka øll neyðug stig fyri at tryggja, at ein persónur, ið tosar flótandi føroyskt, er partur 

av manningini á veitingarskipinum. 

45.2. Loyvishavarin skal taka øll neyðug stig fyri uttan óneyðuga seinking at finna og taka 

burtur órudd frá virkseminum sambært loyvinum. Loyvishavarin skal samskifta við 

viðkomandi fiskiveiðifeløgini um hættirnar at fáa ruddað hetta órudd og skal greiða 

landsstýrismanninm frá úrslitinum av hesum samskiftinum. Um landsstýrismaðurin sum úrslit 

av hesum samskifti metir, at hátturin, ið ruddað verður upp, eigur at verða broyttur, skal 

loyvishavarin taka slíkar broytingar til eftirtektar.  

45.3. Loyvishavarin skal beinanvegin taka støðu til krøv um endurgjald fyri skaða á ella miss 

av reiðskapi ella fyri mista fiskitíð.  
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Skjal 2 a 

 

Skjal 2 a 

til standardloyvi til leiting eftir og framleiðslu 

av kolvetnum, fimta útbjóðingarumfar. 

 

Loyvisøki  

 

Viðmerking: Skjal 2 a er einans ætlað sum upplýsing. Hvørt einstakt loyvisøki verður ásett við 

grundarlagi í tilboðum frá umsøkjarum og avgerð hjá landsstýrismanninum. 

_______________________ 

 

Økið, ið er fevnt av loyvinum, jvb. § 2, stk. 1. 

 

Loyvið fevnir um økið í teiginum/teigunum ...., sum víst á hjálagda korti .......... við hesum 

hornakrosstølum: 

 

Landafrøðiligt net: ETRS89 

 

               BREIDD                                                  LONGD 

 

Stig           Min           Sek                          Stig           Min           Sek 

 

..              ..              ..                            ..              ..              .. 

 

..              ..              ..                            ..              ..              .. 

 

..              ..              ..                            ..              ..              .. 
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Skjal 2 b 

 

Skjal 2 b 

til standardloyvi til leiting eftir og framleiðslu 

av kolvetnum, fimta útbjóðingarumfar. 

 

Loyvisgjøld 

 

Gjøld 

 

1) Á gildiskomudegnum, og á hvørjum ársdegi hjá gildiskomudegnum í byrjunarskeið-

num, skal loyvishavarin gjalda viðkomandi upphædd niðanfyri, falda við økisvíddini: 

 

a) Um byrjunarskeiðið hevur eitt stig A, so í stigi A: 150 DDK 

b) Um byrjunarskeiðið hevur eitt stig B, so í stigi B: 300 DDK 

c) Um byrjunarskeiðið hevur eitt stig C, so í stigi C: 1500 DDK 

 

2) Á hvørjum ársdegi hjá gildiskomudegnum eftir byrjunarskeiðið, skal loyvishavarin 

gjalda viðkomandi upphædd niðanfyri, falda við økisvíddini: 

 

a) Á 1. ársdegi: 1.500 DDK / km2  

b) Á 2. ársdegi: 1.500 DDK / km2  

c) Á 3. ársdegi: 1.500 DDK / km2  

d) Á 4. ársdegi: 3.000 DDK / km2  

e) Á 5. ársdegi: 12.000 DDK / km2  

f) Á 6. ársdegi: 21.000 DDK / km2  

g) Á 7. ársdegi: 30.000 DDK / km2  

h) Á 8. ársdegi: 39.000 DDK / km2  

i) Á 9. ársdegi: 48.000 DDK / km2  

j) Á 10. ársdegi: 57.000 DDK / km2  

k) Á 11. ársdegi: 66.000 DDK / km2  

l) Á 12. ársdegi og hvønn ársdag eftir hetta: 75.000 DDK / km2  

 

3) Regluligu gjaldingarnar kunnu tillagast sambært hesum ásetingum: 

 

a) Regluligu gjaldingar skulu, um landsstýrismaðurin avger tað, hækkast og seinni 

lækkast sambært rørslunum í prístalinum fyri Crude Oil til Refineries 

(almannakunngjørd í The Digest of UK Energy Statistics). Slíkar broytingar 

skulu fráboðast í mánaðinum frammanundan 2. ársdag hjá gildiskomudegnum 

eftir byrjunarskeiðið, ella onkran ársdag eftir tað, og skal áseta hækkingina ella 

lækkingina í gjaldinum. Broytingar í prístalinum skulu útroknast við tilvísing til 

eina samanbering millum tað aritmetiska miðaltalið av prístalinum fyri tvey tey 

seinastu árini frammanundan ætlaðu broytingini, har tøl eru tøk, og tað 

aritmetiska miðaltalið av prístalinum fyri tvey tey seinastu árini frammanundan 

gildiskomudegnum. Um hesi tøl ikki eru tøk, kann landsstýrismaðurin velja ein 

annan útrokningarhátt, ið hevur sama virknað sum útrokningarhátturin, lýstur 

omanfyri. 
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b) Hækkingin ella lækkingin í gjaldinum hevur gildi á næsta árdegnum fyri 

gildiskomudagin eftir, at avgerðin um hækking ella lækking er tikin og 

fráboðað. 

c) Tillagingar kunnu ikki fáa viðføra, at gjøldini verða minni enn gjøldini, ásett í 

nr.  1) og 2) omanfyri 

 

4) Í hesum skjali merkir: 

”Gildiskomudagur”: dagurin lýstur í nr. 3.1. í loyvinum 

”Byrjunarskeið”: tað tíðarskeiðið, sum er lýst í nr. 1 í skjali 2 c á degnum, tá hetta 

loyvi varð givið 

”Regluligar gjaldingar”: gjaldingarnar lýstar í nr. 1) og 2) omanfyri 

”Økisvídd”: talið av ferkilometrum, sum loyvið fevnir um tann dagin, tá 

víddargjaldið fellur til gjaldingar 

Um tað er eitt stig A í arbeiðsskránni, er ”stig A” tað tíðarskeiðið, sum er lýst í 

arbeiðsskránni á degnum hetta loyvi varð givið 

Um tað er eitt stig B í arbeiðsprogramminum, er ”stig B” tað tíðarskeiði, sum er lýst 

í arbeiðsskránni á degnum, tá hetta loyvið varð givið 

Um tað er eitt stig C í arbeiðsskránni, er ”stig C” tað tíðarskeiðið, sum er lýst í 

arbeiðsskránni, á degnum, tá hetta loyvið varð givið 
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Skjal 2 c 

 

Skjal 2 c 

til standardloyvi til leiting eftir og framleiðslu 

av kolvetnum, fimta útbjóðingarumfar. 

 

Arbeiðsskrá 

 

Viðmerking: Skjal 2 b er einans ætlað sum upplýsing. Hvør einstøk arbeiðsskrá verður ásett 

við grundarlagi í tilboðum frá umsøkjarum og avgerð hjá landsstýrismanninum. 

 

Loyvistíðarskeið og arbeiðsskrá fyri loyvið, jvb. nr. 4. 1. 

 

Loyvistíðarskeiðið og arbeiðsskráin niðanfyri fevnir um tað leitingarvirksemið, sum 

loyvishavarin skal fremja sambært nr.  4.1, í loyvi nr. ……til leiting eftir og framleiðslu av 

kolvetnum, dagfest …. , sum er galdandi fyri loyvisøkið í teigi/teigunum …, sí skjal 2 a. 

 

 

 

1. Loyvistíðarskeiðið er 9 ár, býtt sundur í 3 partar (stig A, B og C). Møguligt er at fara beint 

til stig B ella C. Fyrsta tíðarskeið (stig A) upp á … ár við einari fastari arbeiðsskrá snýr seg um 

at eftirkanna tøkar dátur á loyvisøkinum. Um so er, at loyvishavarin ikki ætlar at fremja 

treytaðu arbeiðsskránna, gongur loyvið út, tá stig A er av. 

 

2. Í øðrum tíðarskeiði (stig B) uppá ... ár skal loyvishavarin innsavna … km av egnum 2D 

seismiskum dátum. Av hesum skulu í minsta lagi teir … km vera innan fyri teigin/teigarnar hjá 

loyvishavaranum. Um so er, at loyvishavarin ikki ætlar at fremja treytaðu arbeiðsskránna, 

gongur loyvið út, tá stig B er av. 

 

3. Í triðja tíðarskeiðinum (stig C) uppá ... ár skal loyvishavarin fremja eina boring, sum tilskilað 

niðanfyri: 

Leitiboring(ar) skal/skulu borast ígjøgnum/til (jarðfrøðilig lýsing) ella í mesta lagi niður á …. 

metra dýpi, alt eftir, hvat verður rokkið fyrst. Avgerðina um at bora, ella at lata loyvið frá sær 

aftur, skal loyvishavarin hava tikið í seinasta lagi … 

 

4. Útvegan av dátum og boringin/boringarnar skulu fara fram á dygdarbesta hátt og 

samsvarandi kunngerðum hesum viðvíkjandi.  

 

5. Áðrenn farið verður undir arbeiðið, kann loyvishavarin biðja landsstýrismannin taka støðu 

til, um arbeiðið, sum ætlanin er at fremja, kann metast at lúka skyldurnar eftir arbeiðsskránni. 

 

Letur loyvshavari loyvisøkið ella partar av hesum aftur, skal loyvishavarin lata landsstýris-

manninum eina endaliga frágreiðing um møguleikarnar fyri kolvetnum á økinum, sum loyvis-

havarin hevur latið inn aftur. 
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Skjal 2 d 

 

Skjal 2 d 

til standardloyvi til leiting eftir og framleiðslu 

av kolvetnum, fimta útbjóðingarumfar. 

 

Loyvishavarar 

 

Felag 1 – ____________________ 

Felag 2 – ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 / 47 

 

Skjal 2 e 

 

Skjal 2 e 

til standardloyvi til leiting eftir og framleiðslu 

av kolvetnum, fimta útbjóðingarumfar. 

 

Freistir og um at lata øki inn 

 

Gildiskomudagur er  _______________2019 

 

Byrjunarskeið er 7 ár frá gildiskomudegnum 

 

Seinna loyvisskeið er 6 ár frá tí, at byrjunarskeiðið endar 

 

Triðja loyvisskeið er 18 ár frá tí, at seinna loyvisskeið endar 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Løgtingslóg nr. 31 frá 16. mars 1998 um kolvetnisvirksemi ásetir í § 7, stk. 1, at loyvi til leiting 

eftir og framleiðslu av kolvetnum verður veitt eftir, at alment er lýst eftir umsóknum. Sambært 

§ 7, stk. 2 skal ásetast í løgtingslóg, hvørji øki verða bjóðað út, og almennu treytirnar, ið setast 

skulu. 

 

Ásett er eisini, at í viðmerkingunum til lógaruppskotið skulu vera metingar um avleiðingar, 

kolvetnisvirksemið kann hava fyri sigling, fiskiskap og aðrar vinnur, náttúru-, umhvørvis- og 

onnur samfelagsáhugamál. Harumframt skal í viðmerkingunum metast um, hvat íkast 

virksemið kann geva búskapi og arbeiðsvinnu. 

 

Tá løgtingslóg um útbjóðingarumfar er samtykt, er tað landsstýrismaðurin, ið veitir loyvini. 

Dentur verður lagdur á royndir, førleika og fíggjarorku umframt á arbeiðsskránna, ið feløgini 

vilja átaka sær, tá loyvi vera veitt. 
  
Á bretska landgrunninum tykist økið vestan fyri Hetland at gerast alsamt týdningarmiklari 

havøki hjá bretum at bjóða oljufeløgunum at leita eftir og framleiða kolvetni úr. Viðurkenda 

ráðgevingarfyritøkan Wood MacKenzie metir, at Hetlandsrennan verður einasta øki, sum fer 

at geva kolvetnisskattainntøkur í Bretlandi í 2030. 

 

32. útbjóðingarumfarið hjá Bretlandi verður eftir ætlan frá juni til november í 2019 og partur 

av útbjóðaða økinum fer væntandi at liggja upp móti markinum í stórum parti av 

Hetlandsrennuni. 

 

Stórar oljukeldur og mesta leitivirksemið á bretskum øki liggja nú á gáttini til føroyska 

landgrunnin. Tað er tí vaksandi sannlíkindi fyri, at kolvetni verða funnin í eini keldu, sum 

røkkur tvørturum markið millum londini bæði. 

 

Hesin møguleiki er umrøddur við bretska OGA (Oil & Gas Authority), og partarnir eru samdir 

um, at londini bæði, umframt oljufeløgini, kunnu hava fyrimun av, at Føroyar og Bretland 

samskipa útbjóðingina av økjunum báðu megin markið. 

 

Tað er við hesum samstarvi í huga, at mett verður, at tíðin er komin at seta sjøtul á fimta 

útbjóðingarumfarið á føroyskum øki. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva og baksýni 

Higartil eru fýra útbjóðingarumfør hildin. Tað fyrsta var í 2000, tað næsta í 2004/05, tað triðja 

í 2008 og tað fjórða í 2016/17. Harumframt vóru í 2013 tvey loyvi latin umvegis eina Open 

Door-skipan, ið sambært løgtingslóg um kolvetnisvirksemi loyvir landsstýrismanninum at lata 

loyvi á áður útbodnum økjum, eftir treytum frá undanfarnum útbjóðingarumfari, um ein 

umsókn kemur, uttan at eitt útbjóðingarumfar hevur verið. 

 

Í fyrsta útbjóðingarumfari var áhugin sera stórur, tí kolvetni vóru frammanundan funnin í 

munandi nøgdum bretsku megin markið og seismiskar dátur bendu á, at líknandi fund kundu 

gerast á føroyskum øki. Hesin áhugin var knýttur at sokallaðu Judd-lægdini í 
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landsynningshorninum av føroyska landgrunninum. Áhugin var munandi minni á restini av 

føroyska landgrunninum. 

 

Fyri at økja um fjølbroytni í leitingini, bæði í mun til øki og oljufeløg á føroyska 

landgrunninum, varð farið undir annað útbjóðingarumfar. Úrslitini frá fyrstu boringunum 

gjørdu tó, at áhugin fyri føroyska økinum var munandi minni í øðrum umfari, tó at tað var 

jaligt, at olja varð funnin í goymslugrýti, sum lá í basaltinum bretsku megin markið.  

 

Úrslitið gjørdist, at 7 loyvi vórðu latin. Minkaði áhugin gjørdi, at einans datainnsavnan og 

viðgerð gjørdust partur av loyvistreytunum. Loyvi 008 bleiv tó seinni longt afturfyri, at 

loyvishavarnir bundu seg til at bora ein brunn. 

 

Tað hættaði seg so, at í 2008 og 2009 skuldi støða takast til á flestu loyvunum, um farast skuldi 

víðari til eitt nýtt loyvisskeið við nýggjum treytum ella loyvi skuldi latast aftur. Hóast áhugin 

fyri leiting á føroyska landgrunninum tá var avmarkaður, varð avgjørt at fyrireika triðja 

útbjóðingarumfar, fyri á tann hátt at tryggja framhaldandi leiting. Úrslitið gjørdist, at trý loyvi 

vórðu latin. Arbeiðskráirnar fevndu um innsavnan og viðgerð av dátum. 

 

Av tí, at nógv øki vóru fevnd av loyvum, varð valt at fara yvir til eina Open Door-skipan fyri 

at gera tað lættari hjá myndugleikunum at marknaðarføra einstøk leitimið, og annars lofta 

møguligum brádliga íkomnum áhuga. Í 2013 vórðu tvey loyvi latin í Judd-lægdini eftir hesum 

leisti. 

 

Fyri at halda áhugan fyri føroyska økinum við líka, varð avgjørt at hava eitt fjórða 

útbjóðingarumfar, sum lat upp tann 17. mai 2017 og lat aftur tann 17. februar 2018. 

 

Tilgongdin at hava eitt fjórða útbjóðingarumfar á føroyska landgrunninum varð var tó ávirkað 

av, at oljuvinnan var í kreppu orsakað av ógvusligari lækking í oljuprísinum í 2014. Hetta 

merkti eisini, at oljufeløg settu minni pening av til leiting eftir nýggjum oljuleiðum. Hóast 

oljuprísurin hevur verið á veg upp aftur í nøkur ár, og stórur partur av oljuvinnuni hevur tillagað 

seg nýggju støðuna, so merktust avleiðingarnar av kreppuni framvegis í 2016 og 2017. 

Leitivirksemið er nú vaksið nakað aftur síðani prísfallið í 2014, men er als ikki komið aftur á 

sama støði sum undan 2014. 

 

Endaliga úrslitið av fjórða útbjóðingarumfari varð, at Jarðfeingi fekk eina umsókn, sum tó ikki 

ikki førdi til nakað leitiloyvi. 

 

Orsøkirnar til hetta laka úrslit av fjórða útbjóðingarumfari metir Jarðfeingi vera 1) at 

leitivirksemið ikki var komið í gongd aftur eftir stóra prísfallið í 2014, 2) at Føroyar framvegis 

verða mettar at vera eitt útjaðaraøki í oljuleitingarhøpi og 3) at loyvistreytirnar, sum vórðu 

bjóðaðar oljufeløgunum, ikki vóru kappingarførar. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

1.3.1. Samandráttur av høvuðstreytum í fimta útbjóðingarumfari 

Økið, sum mælt verður til at bjóða út í fimta útbjóðingarumfari, er 9.418 km2 til støddar. Talan 

er um eitt øki í Hetlandsrennuni. Víst verður til skjal 1 til uppskot til útbjóðingarøki. 

 

Arbeiðið, ið er gjørt á Jarðfeingi seinnu árini, bendir á, at tað í løtuni mest áhugaverda økið á 

føroyska landgrunninum liggur fram við bretska markinum í sunnara parti av Hetlandsrennuni. 

Hetta er eisini økið, ið oljufeløg tykjast hava størst áhuga fyri í mun til leiting eftir kolvetnum. 



 

31 / 47 

 

Neyvari valið av økinum, sum ætlanin er at bjóða út í fimta útbjóðingarumfari, er síðani 

samskipað við enskar myndugleikar, soleiðis at oljufeløgini hava møguleika at bjóða upp á eitt 

samanhangandi øki, tvørturum markið. Økið, sum skotið verður upp at bjóða út í fimta føroyska 

útbjóðingarumfarinum, liggur uppat bretska markinum og uppat økjum, sum væntandi verða 

boðin út í komandi 32. útbjóðingarumfari á bretskum øki. 

 

Mett verður, at tað er ein fyrimunur at bjóða øki út føroysku megin markið samstundis sum 

bretskir myndugleikar bjóða út økið bretsku megin markið. Fyri oljuvinnuna er alt økið millum 

Føroyar og Stórabretland at meta sum eitt samanhangandi øki, har jarðfrøðiligu viðurskiftini á 

fleiri økjum eru tey somu. Tí hevur tað áhuga fyri oljuvinnuna at kunna meta um økið føroysku 

megin markið og bretsku megin markið undir einum. Hesum fáa oljufeløgini møguleika fyri, 

tá føroyskir og bretskir myndugleikar bjóða øki út samstundis og um treytirnar í størst 

møguligan mun eru tær somu báðu megin markið. 

 

Jarðfeingi fer, tá fimta útbjóðingarumfar verður lagt til rættis og í umsitingini av virkseminum 

sambært veittu loyvunum, at hava endamálið við kolvetnislógini í huga, nevniliga at miðast 

skal móti “... varisligari og skynsamari leiting eftir og gagnnýting av kolvetnistilfeinginum til 

gagns fyri føroyskan búskap og arbeiðsvinnu í Føroyum. Virksemið skal verða soleiðis skipað, 

at neyðug fyrivarni eru tikin fyri fiskiskapi, sigling, umhvørvis- og náttúruáhugamálum 

umframt øðrum samfelagsligum áhugamálum.”, sbr. § 1, stk. 2 í kolvetnislógini. 

 

Allar treytir, ið settar verða oljufeløgum, eru ikki partar av hesum uppskoti. Skattligu 

viðurskiftini eru skipað sambært løgtingslóg nr. 26 frá 21. apríl 1999 um at skatta inntøkur av 

kolvetnisvirksemi, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 23 frá 17. mai 2004 

(kolvetnisskattalógin), og løgtingslóg nr. 16 frá 14. februar 2000 um álíkning, innkrevjing, 

eftirlit o.a. í sambandi við skatting av inntøku av kolvetnisvirksemi, sum broytt við løgtingslóg 

nr. 100 frá 20. desember 2002. 

 

Við tí endamáli at fáa bestu fyritreytir fyri at fáa sum mest burturúr einum komandi fimta 

útbjóðingarumfari, er ætlanin at bjóða øki út, sum marka upp møti økjum, sum bretskir 

myndugleikar væntandi fara at bjóða út í komandi útbjóðingarumfarinum. Hetta gevur 

oljufeløgunum møguleika fyri at meta um og kanna økið undir einum. Harumframt er ætlanin 

í mest møguligan mun at hava eins treytir fyri leiting føroysku megin markið og bretsku megin 

markið. Hetta fevnir m.a. um áseting av gjøldum fyri at fáa leitiloyvi, t.e. treytir, sum kunnu 

verða settar feløgunum eftir, at útbjóðingarlógin er samtykt. Umframt tær treytir, sum verða 

settar við leitiloyvunum, t.e., tíðarkarmar o.t., verða eisini settar oljufeløgunum treytir 

viðvíkjandi skatting. Hesar eru ikki partur av fyriliggjandi lógaruppskoti, og skattligu treytirnar 

vera sostatt ikki broyttar í sambandi við fimta útbjóðingarumfarið. 

 

Í tillagingunum av loyvistreytunum seinastu árini hava bretskir myndugleikar tikið oljuvinnuna 

við upp á ráð, so hædd er tikin fyri aktuellu støðuni hjá vinnuni. 

 

Fyri at fáa eggja oljufeløgum at leita eftir kolvetnum á føroyskum øki, verður tað mett at vera 

umráðandi at tillaga leititreytirnar á føroyskum øki til tær treytir, sum eru galdandi á økjum, 

sum føroyska økið verður samanborið við. Peningurin, ið verður settur av til leiting eftir olju, 

er avmarkaður og tí vilja treytir, sum ikki eru kappingarførar, hava við sær verri møguleikar 

fyri at fáa áhuga fyri leiting á føroyska økinum. 

 

Lagt verður við hesum lógaruppskotið upp til, at leititreytirnar báðu megin markið eisini verða 

samskipaðar í ávísan mun. Hetta er tekin til oljuídnaðin um, at føroyskir og bretskir 



 

32 / 47 

 

myndugleikar hava somu fatan, hvat viðvíkur treytum ið verða settar feløgum, sum umhugsa 

at fara undir leitivirksemi á økinum, umframt at myndugleikarnir meta økið vera vert at kanna 

undir einum. 

 

Tillaging av føroyskum treytum til bretskar treytir krevur onga broyting í løgtingslóg um 

kolvetnisvirksemi. 

 

Týdningarmesti munurin á bretskum loyvistreytum og teimum loyvistreytum, ið hava verið 

brúktar í fýra teimum fyrstu føroysku útbjóðingarumførunum er tann, at bretsku treytirnar gera 

tað lættari hjá oljufeløgum í teimum fyrstu stigunum í eini leiti- og framleiðslutilgongd, m.a. 

við lægri víddargjøldum í teimum fyrstu stigunum. Hetta merkir, at eisini smærri feløg, sum 

ofta eru góð til at greina eitt øki og finna kolvetni, men ikki hava atgongd til nóg nógvan kapital 

at fara undir framleiðslu, kunnu vera við í leiting eftir olju. Hesi feløg hava týdningarmikla 

vitan, ið kann koma føroyska landgrunninum og leiting á føroyskum øki til góðar. 

 

Við at áseta smidligar treytir í leitiskeiðinum á føroyskum øki fáa hesi feløg eisini møguleika 

at vera við. Skuldi leitingin ført til, at farið verður undir boringar eftir olju, verða júst somu 

krøv sett til hesi feløg sum til øll onnur feløg hvat viðvíkur trygd, fíggjarorku til at standa fyri 

boringum v.m. Somuleiðis verða møguligar inntøkur frá lønandi boringum skattaðar á sama 

hátt sum í seinastu fýra útbjóðingarumførum. 

 

Sambært kolvetnislógini og standardloyvinum (skjal 2 til útbjóðingarlógina) verður álagt 

loyvishavarum at tryggja føroyskum fyritøkum veruligar møguleikar fyri, í kapping við aðrar, 

at fáa høvuðs- og undirverktøkur til at veita loyvishavarum vørur og tænastur í samband við 

leitibrunnar. Samstundis hava loyvishavararnir skyldu til at arbeiða fyri, at avtalur verða 

gjørdar millum føroyskar og útlendskar fyritøkur og stovnar um at byggja upp førleika og 

tøkniligan kunnleika. Hetta verður gjørt fyri at betra um kappingarførið hjá føroyskum 

vinnulívi og fyri at eggja føroyskum fyritøkum til at koma inn á nýggjar marknaðir. 

 

Umsøkjarar skulu rinda eitt umsóknargjald á kr. 20.000, tá søkt verður um loyvi til leiting eftir 

og framleiðslu av kolvetnum. Harafturat skulu loyvishavarar, tá teir hava fingið loyvi til ein 

ávísan part av landgrunninum, rinda eitt árligt víddargjald og gjald til kanning av 

umhvørvisárinum. Gjaldið verður roknað eftir støddini á tí øki, sum er fevnt av loyvinum. 

 

Framleiðslan kemur undir ein partafelagsskatt, sum er 27%, umframt ein serskatt. Samlaði 

landskassaparturin fer við hesari skipan ikki upp um 56,2%. 

 

 

1.3.2. Høvuðstættir í fimta útbjóðingarumfari 

Niðanfyri verða høvuðstættirnir í fimta útbjóðingarumfari lýstir. Hesir snúgva seg m.a. um 

økið, sum ætlanin er at bjóða út í fimta útbjóðingarumfari, leitingartreytir, búskaparlig 

viðurskifti og vinnutreytir. 

 

1.3.2.1 Grundgevingar fyri fimta útbjóðingarumfari 

Ein stór avbjóðing, tá føroyski landgrunnurin verður marknaðarførdur, er enn sum áður 

manglandi vitan um jarðfrøðina. Fyri at koma hesum í møti hevur umfatandi arbeiði verið gjørt 

á Jarðfeingi í samband við fyrireikingina av fjórða útbjóðingarumfari, sum hevur havt til 

endamáls at framleiða vitan og skriva hana saman á ein hátt, soleiðis at hon var lætt atkomulig 

hjá oljufeløgum. 
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Hetta arbeiðið saman við gongdini í vinnuni annars hevur ávirkað áhugan hjá oljufeløgum fyri 

økinum millum Føroyar og Stórabretland. Tað hevur tó verið ein forðing fyri at fáa gongd á 

veruliga leiting við Føroyar, at kolvetnisleiting ikki er komin í gongd eftir longu kreppuna, 

umframt at kostnaðurin av leiting á føroyska landgrunninum ikki hevur verið kappingarførur 

við grannalondini. 

 

Nú hevur oljuprísurin verið rættiliga støðugur í longri tíð og áhugin fyri at leita bretsku megin 

markið er støðugt vaksandi. Mett verður, at hetta ger tað meira sannlíkt at oljufeløg fara at taka 

stig at leita á føroyska landgrunninum, serliga tá kostnaðarstøðið í fyrsta parti av 

leititíðarskeiðinum verður lægri. 

 

At bretskir myndugleikar væntandi fara undir 32. útbjóðingarumfar á sumri 2019 á økjum, sum 

marka upp móti føroyskum øki, fer væntandi at vekja áhugan fyri føroyskum øki. Verða 

standardtreytirnar tillagaðar sambært fyriliggjandi uppskoti, eigur hetta at økja um 

møguleikarnar fyri at fáa feløg at søkja um leitiloyvi á føroyskum øki og harvið fáa gongd á 

aftur leiting á landgrunninum. 

 

1.3.2.2. Økið 

Økið, sum ætlanin er at bjóða út, fevnir bert um øki, ið áður hava verið boðin út (sí kortið í 

fylgiskjali 1). 

 

Tað er í løtuni ein sera stórur áhugi fyri økinum nærhendis markinum móti Bretlandi. Hetta er 

fyri ein stóran part íkomið av ætlanum um at fara undir framleiðslu í Rosebank og Cambo 

fundunum og ætlaðari boring millum hesar báðar fundirnar. Feløg, sum hyggja at hesum 

økjunum, hyggja eisini yvir um markið fyri at vita um líknandi møguleikar eru føroysku megin 

markið. Leitimyndilin, sum er uppi í tíðini bretsku megin markið og sum feløg, ið leita eftir 

olju, leggja dent á, er sokallaði “Rosebank myndilin”, har kannað verður, um kolvetni kunnu 

vera savnað ella “fangað” í grýtið, sum liggur millum basaltfláir. Á føroyskum øki er hesin 

myndilin mest sannlíkur á økinum, sum sambært uppskotinum verður boðið út í fimta 

útbjóðingarumfari. 

 

Á økinum, sum er í uppskoti, eru flestu boringarnar á føroyskum øki gjørdar. Har eru eisini 

flestar dátur av týdningi fyri leiting tøkar, og flestu kolvetnisloyvini hava fevnt um øki, sum 

ætlanin nú er at bjóða út av nýggjum. Hetta ger, at vitanin um hetta økið er lutfalsliga størri 

enn vitanin um restina av føroyska landgrunninum. Hetta merkir somuleiðis, at tað er munandi 

lættari at menna leitimið á hesum økinum, umframt at marknaðarføring mótvegis feløgum, sum 

kunnu hugsast at leita eftir olju, verður einfaldari, eftirsum Jarðfeingi tá skal fáa oljufeløg at 

søkja um loyvi á einum øki, sum er kent í oljuídnaðinum frammanundan. 

 

Í restini av økinum, ið var við í fjórða útbjóðingarumfarið, er basaltið munandi tjykkri, umframt 

at høvuðsleitimyndilin her hevur munandi størri váðar við sær. Hetta økið er ikki partur av 

fimta útbjóðingarumfari. 

 

Ein av størstu avbjóðingunum á føroyska landgrunninum er at fáa til vega dátur av nøktandi 

góðsku. Tøknin er so mikið góð í dag, at hetta letur seg gera, men veitarar (einamest 

seismikkfeløg) vilja ikki taka váðan á seg at innsavnað ella endurviðgera dátur, tí tey ikki 

rættuliga vita, hvar oljufeløgini hyggja. At avmarka økið, sum verður boðið út, vil helst betra 

møguleikarnar hjá seismikkfeløgum at selja nýggjar ella endurviðgjørdar dátur. Hetta vil økja 

um møguleikarnar at fáa oljufeløg at leita eftir kolvetnum á føroyskum øki. 
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1.3.2.3. Leitiumstøður 

Sum nevnt omanfyri verður skotið upp at seta í verk leititreytir, sum í mest møguligan mun 

líkjast teimum bretsku. 

 

Hetta merkir at leitiloyvi verða veitt fyri upp til 9 ár í senn. Ætlandi verður leitiskeiðið býtt í 

trý stig (A, B, og C). Í fyrsta leitiskeiði, stig A, er ætlanin, at feløgini skulu kanna dátur, sum 

frammanundan eru tøkar á føroyskum øki. Næsta leitiskeiðið, stig B, fevnir um innsavnan av 

nýggjum dátum, meðan triðja leitiskeiðið, stig C, umfatar boring av einum leitibrunni.  

 

Innihaldið og longdin av einstøku stigunum kunnu broytast, alt eftir hvørjar vánir eru fyri at 

finna kolvetni á einstøku økjunum. Júst hvørjar arbeiðsskráir verða settar fyri einstøku økini 

veldst eisini um áhugan og møguligu kappingina um hvørt einstakt øki. 

 

1.3.2.4. Skattir og gjøld 

Viðurskiftini viðvíkjandi skatti og avgjøldum eru ásett í kolvetnisskattalógini, í loyvunum og í 

kunngerð við heimild í kolvetnislógini. Kolvetnisskattalógin ásetir, hvat virksemi er fevnt av 

lógini. Í stuttum kann sigast, at hon áleggur oljufeløgum og teirra undirveitarum at rinda skatt 

av sínum virksemi og persónum at rinda persónsskatt. Føroyskar fyritøkur, ið eru undirveitarar 

til kolvetnisvinnuna, skulu ikki gera serstaka skattauppgerð fyri henda part av teirra virksemi, 

tí hann er fevndur av vanligu skattauppgerðini. 

 

Hvat viðvíkur skattum og avgjøldum verður víst til lógirnar um fyrsta og fjórða 

útbjóðingarumfar og viðmerkingar til hesi lógaruppskot. Broytingar eru ikki gjørdar í 

kolvetnisskattalóggávuni síðani fyrsta útbjóðingarumfar. 

 

Tað skal tó nevnast, at partafelagsskatturin fyri inntøkur frá kolvetnisvinnu er 27% í mun til 

vanliga partafelagsskattin, sum er 18%. Oljufeløg gera vart við hendan mun, sum ikki eggjar 

feløgum at leita eftir olju á føroyska landgrunninum. Ætlanin er tó ikki at broyta 

partafelagsskattin fyri kolvetnisvinnu. 

 

Somuleiðis hava ásetingar um framleiðslugjald (royalty) eisini verið partur av lógaruppskotum 

um fyrsta til fjórða umfar. Framleiðslugjald var vanligt fyrr, men so er ikki longur.  

 

Orsøkin er, at tað í ávísan mun hevur óhepnar avleiðingar fyri leitiáhugan hjá oljufeløgum, tí 

við framleiðslugjaldi skal ein oljukelda vera størri, áðrenn tað loysir seg hjá einum oljufelag at 

framleiða kolvetni úr henni. Eisini hevur framleiðslugjaldið tað avleiðing, at tá framleiðslan 

frá eini keldu minkar ella er lítil, og rakstrarkostnaðurin tí gerst lutfalsliga tungur, kann eitt 

framleiðslugjald ella bruttoavgjald gerast ein orsøk til, at framleiðslan heldur uppat fyrr, enn 

hon annars hevði gjørt. At føroyskir myndugleikar hava reglur um framleiðslugjald, tá hetta 

ikki er vanligt í londunum kring okkum, herundir á bretskum øki, er heldur ikki til fyrimunar 

fyri Føroyar sum leitiøki. Tískil eru ongar ásetingar um framleiðslugjald í standardloyvinum 

til fimta útbjóðingarumfar. 

 

At taka framleiðslugjaldið burtur lækkar marginalskattatrýstið á eitt oljufelag, sum framleiðir 

kolvetni í føroyskum øki, við 0,9%, frá 57,1% niður í 56,2%. 

 

1.3.2.5. Føroysk luttøka í virkseminum 

Sambært § 10 í løgtingslógini um kolvetnisvirksemi, skulu tað í loyvum eftir lógini verða reglur 

ásettar um brúk av føroyskari arbeiðsmegi, veitingum og tænastum frá føroyskum fyritøkum, 
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um útbúgvingar v.m., umframt hvaðan loyvishavari rekur virksemi sítt, herundir m.a. við 

útgerðarstøðum. 

 

Somuleiðis hava feløg, sum hava fingið loyvi at leita eftir olju á føroyskum øki, fingið álagt at 

rinda tilsamans kr. 600.000 um árið til ávikavist verkætlanir av týdningi fyri framtíðar 

oljuleiting á føroyskum øki og til at menna føroyskan vinnuførleika. 

 

Hesi krøv hava millum annað verið grundað í stóra áhuganum fyri leiting á føroyskum øki, og 

harvið góðu kappingarstøðuni, serliga undan fyrsta útbjóðingarumfari. Støðan er broytt, við tað 

at áhugin hjá feløgum at søkja um loyvi at leita á føroyskum øki er ikki tann sami, og slíkt gjøld 

vilja sannlíkt minka munandi um áhugan at fara undir váðafulla leiting á føroyska 

landgrunninum. Bretland, ið er okkara nærmasti granni, hevur lækkað treytirnar so mikið, at 

kostnaðurin í leitiskeiðinum er væl minni enn hann higartil hevur verið í Føroyum. 

 

Fyri fimta útbjóðingarumfar verður skotið upp at áleggja oljufeløgunum, sum vilja leita eftir 

olju á føroyskum øki, eina almenna skyldu at geva føroyingum møguleika at bjóða uppá 

arbeiði, sum koma uppá tal í sambandi við leiting. Skotið verður eisini upp at áleggja 

oljufeløgunum eina skyldu at geva føroyskum fyritøkum møguleikar fyri at veita vørur og 

tænastur til tey oljufeløg, sum leita eftir olju á føroyskum øki. Eisini verður skotið upp, at 

føroyskir arbeiðstakarar skulu fáa møguleikar fyri at søkja størv. 

 

Hinvegin verður ikki skotið upp at áleggja oljufeløgunum skyldur at gjalda til føroyskar 

myndugleikar, eins og omanfyri nevnda gjald á tilsamans kr. 600.000 um árið til Sindri, ið er 

eyðmerkt til kolvetnisgransking, og til vinnuliga førleikamenning, ið hevur verið partur av 

seinastu útbjóðingarumførunum. 

 

Tað er ásett í § 11 í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi, at tað í loyvum eftir lógini skal verða 

ásett, at allur flutningur av útgerð og fólki til og frá føroyskum øki skal fara um føroyskan 

bryggjukant ella føroyskan flogvøll. Eftir § 11, stk. 2, kann landsstýrið í serligum førum gera 

undantak frá ásetingini í stk. 1. Hetta er eitt krav, sum oljufeløg í fleiri ár hava funnist at og 

hava ynskt avtikið, men reglan, sum kom í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi, tá hon 

upprunaliga varð samtykt, er ikki broytt.  

 

1.3.3. Heilsa, trygd og umhvørvi v.m. 

Kolvetnislógin ásetir, at bert skikkaðir umsøkjarar kunnu fáa leiti- og framleiðsluloyvi. Tað er 

uppgáva myndugleikans at síggja til, at umsøkjarar hava neyðugan sakkunnleika, royndir, 

førleika og fíggjarorku innan leitingar- og framleiðsluvirksemi. 

 

Her kann skiljast millum ymsu stigini í leiting eftir olju. Tað er ikki neyðugt at seta so strong 

krøv um heilsu, trygd og umhvørvi í fyrsta og øðrum skeiði av leiting, har talan er um at kanna 

dátur, sum eru tøkar frammanundan. Um ein loyvishavari fer undir eina leitiboring á føroyskum 

øki, verða viðkomandi og herd krøv sett í tí sambandi. 

 

Viðvíkjandi heilsu, trygd og umhvørvi v.m. verða hesi førleikakrøv avgerandi fyri, um 

umsøkjarar kunnu metast at vera skikkaðir at fáa loyvi, alt eftir hvat fyri arbeiði, viðkomandi 

umsøkjari skal undir: 

 

• leiðreglur umsøkjarans í sambandi við boringar,serstakar avbjóðingar, ið umsøkjarin 

leggur dent á í sambandi við boringar á djúpumvatni, 

• stýringsamboðini, sum umsøkjarin brúkar at handfara vandar, og 
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• krøv umsøkjarans til førleikamenning av starvsfólkum. 

 

Umsóknin um leiti- og framleiðsluloyvi skal harumframt lýsa krøv, ið umsøkjarin sjálvur setir 

til heilsu, trygd og umhvørvi v.m. Hesi krøv skulu setast út frá umstøðunum á føroyskum sjóøki 

og út frá ætlaða virkseminum, ið umsóknin er galdandi fyri. 

 

Tá loyvini eru givin, eru tað reglurnar í kunngerðini um heilsu, trygd og umhvørvi í 

leitiskeiðinum v.m., sum eru galdandi. Kolvetnislógin ásetir í § 14, stk. 1, at “leitingar- og 

framleiðsluvirksemið skal vera forsvarligt og skynsamiligt...”. Loyvishavarar bera ábyrgd av, 

at virksemið verður lagt til rættis og útint trygdarliga forsvarligt, meðan myndugleikin skal 

ansa eftir, at meginreglan verður fylgd. Kunngerðin um heilsu, trygd og umhvørvi í 

leitiskeiðinum ásetir neyv krøv til, hvussu farast skal fram, tá brunnar verða boraðir. 

 

Loyvishavararnir skulu hava tilbúgvingarætlanir, sum skulu setast í verk, tá vanda- og 

vanlukkustøður koma upp. Í hesum sambandi hevur tað higartil verið álagt loyvishavarunum 

at hava bjargingartyrlu tilbúna í Føroyum, meðan borað verður.  

 

Meta loyvishavararnir hinvegin, at almenna tilbúgvingin ikki er nøktandi, kunnu teir sjálvsagt 

sjálvir skipa fyri at styrkja tilbúgvingina og rinda tað, sum hetta kostar. Tá loyvishavarar søkja 

um loyvi at fara undir boring, metir Jarðfeingi, hvørt tilbúgvingin á øllum økjum er nøktandi, 

og setir krøv um tillaging, skuldi tað verið mett neyðugt. Tilbúgvingarætlanin skal eisini fevna 

um tiltøk og útgerð at nýta við bráðfeingis dálking av havumhvørvinum. Kravt verður, at 

hóskandi oljuverndarútgerð er tøk á staðnum, í Føroyum ella kann fáast til vega uttanífrá innan 

nøktandi freist. 

 

1.3.4. Avleiðingar fyri fiskivinnu, umhvørvi v.m. 

Sambært § 7, stk. 2, 2. pkt. í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi skal í viðmerkingunum til 

útbjóðingarlógina metast um avleiðingarnar, ið komandi kolvetnisvirksemið kann hava fyri 

sigling, fiskiskap og aðrar vinnur, umframt náttúru-, umhvørvis- og onnur samfelagsáhugamál. 

Somuleiðis skal metast um, hvat íkast virksemið fer at geva búskapi og arbeiðsvinnu. 

 

Niðanfyri er mett um, hvørjar avleiðingar virksemið undir fimta útbjóðingarumfari kann hava 

fyri fiskiskap, sigling, náttúru og umhvørvi umframt aðrar vinnur, búskap v.m. Metingarnar 

eru grundaðar á, hvat roknast kann við av virksemi í leitiskeiðinum. 

 

1.3.4.1. Avleiðingar fyri sigling 

Leitingarvirksemið á føroyska landgrunninum kann ávirka sigling hjá fiskiførum o.ø. á tvinnar 

hættir: 

 

• Havstøðir leggja hald á eitt ávíst havøki og kunnu á tann hátt vera ein forðing fyri 

sigling í føroyskum sjógvi. Sambært løgtingslógini um kolvetnisvirksemi skulu 

havstøðir hava eitt trygdarøki. Vanliga víddin á trygdarøkinum er 500 m kring 

havstøðina. 

 

• Leitingarvirksemið á landgrunninum økir um skipaferðsluna, bæði viðvíkjandi 

flutningi og seismiskum upptøkum, í føroyskum sjógvi og kann á tann hátt ávirka aðra 

sigling og umstøðurnar hjá fiskiflotanum at virka.  

 

Í hvønn mun havstøðir fara at darva sigling, og um skipaferðslan verður munandi økt, veldst 

um, hvussu umfatandi leitingarvirksemið verður, og hvussu nógvar havstøðir verða, sum frá 
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líður. Mett verður ikki, at leitivirksemið fyrstu árini fer at darva sigling v.m. eftirsum at talan í 

fyrstu atløgu verður um at gera kanningar við dátum, sum eru tøkar frammanundan. 

 

Skip, ið savna seismikk, skulu halda ætlaða kós og ferð á innsavningarøkinum fyri at 

upptøkurnar skulu eydnast, og tískil má leggjast til rættis, so hesi skip ikki noyðast at halda av 

fyri fiskiskipum. Til hetta endamál er neyvt samskifti við MRCC um fráboðan av virkseminum, 

umframt at føroyskur samskiftisleiðari er umborð til tess at halda nøktandi samskifti við onnur 

skip, ið eru á økinum. 

 

Mett verður sostatt er, at leitivirksemið og tann sigling, ið stendst av hesum, ikki verður nøkur 

álvarslig forðing fyri aðra sigling. 

 

1.3.4.2. Avleiðingar fyri fiskiskap 

Tað er ikki sannlíkt, at kolvetnisboringar vera á føroyska landgrunninum fyrstu árini eftir at 

møguligt loyvi er givið eftir fimta útbjóðingarumfar. Koma boringar uppá tal seinni, verður 

mett um avleiðingar fyri fiskiskap í sambandi við ta góðkenning, sum loyvishavari skal hava 

fyri kunna fara undir boringar á føroyskum øki. 

 

Seismiskt virksemi er sum meginregla ikki loyvt í tíðarskeiðinum frá 1. november til 15. apríl. 

Fyri ávís øki eru avmarkingar fyri seismikki settar fram til ávikavist 31. mai og 31. juli. 

Fiskiveiðieftirlitið hevur síðani 1998 rikið eina fráboðanarskipan, sum veitir upplýsingar um 

seismiskt virksemi á landgrunninum. 

 

Viðvíkjandi loyvum, ið eftir ætlan verða latin undir fimta útbjóðingarumfari, fer virksemið í 

fyrsta umfari í høvuðsheitum at verða at greina seismiskar upptøkur, sum frammanundan eru 

tøkar. Hetta ávirkar sum vera man ikki fiskiskap á føroyskum øki. 

 

Skulu nýggjar seismiskar dátur fáast til vega, kunnu hesar upptøkur, tá hesar verða gjørdar, 

darva fiskiskapi, um fiskað verður á sama øki. Skip, ið savna seismikk, skulu halda ætlaða kós 

og ferð á innsavningarøkinum, fyri at upptøkurnar skulu eydnast, og tískil má leggjast til rættis, 

so hesi skip ikki noyðast at halda av fyri fiskiskipum. Til hetta endamál er neyvt samskifti við 

MRCC um fráboðan av virkseminum, umframt at føroyskur samskiftisleiðari er umborð til tess 

at halda nøktandi samskifti við tey fiskiskip, ið eru í økinum. 

 

Seismiskar upptøkur taka vanliga millum 1–3 mánaðir, og sostatt verður ikki mett, at 

seismikkur verður nøkur álvarslig forðing fyri fiskiskapi. 

 

Harumframt verður mælt til, at krav verður sett í loyvi til leiting eftir og framleiðslu av 

kolvetnum um, at virksemi loyvishavarans og fiskiskapur í økinum verður samskipað soleiðis, 

at partarnir ikki verða fyri óneyðugum ampa. 

 

1.3.4.3. Avleiðingar fyri aðrar vinnur – kapping um arbeiðsmegi 

Eftirsum virksemið vanliga er lítið og tíðaravmarkað í leitiskeiðinum, vísa royndirnar higartil, 

at virksemið hevur rættiliga avmarkaða ávirkan á eftirspurningin eftir føroyskari arbeiðsmegi.  

 

Grundað á væntaða leitivirksemið og væntaða eftirspurningin eftir arbeiðsmegi er tað lítið, ið 

bendir á, at leitivirksemið í sambandi við fimta útbjóðingarumfar tey fyrstu árini fer at ávirka 

aðrar vinnugreinar merkisvert. 
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Summi oljufeløg hava víst á, at leiting við Føroyar er kostnaðarmiklari enn neyðugt orsaka av 

kravinum um, at útgerð skal siglast til Føroya, leggjast upp her, fyri síðan at verða skipað til 

pallin. 

 

1.3.4.4. Avleiðingar fyri náttúru og umhvørvi 

Verða loyvi latin undir fimta útbjóðingarumfari verður fyrstu árini ikki roknað við, at tað nógva 

virksemi, um nakað, verður á føroyska landgrunninum ella í náttúruni annars. 

 

Hvørjar og hvussu umfatandi avleiðingarnar kunnu gerast fyri umhvørvið, er treytað av 

trygdarskipanum, tilbúgvingini, tiltøkum til verju av umhvørvinum v.m. 

 

Sum heild hevur oljuvinnan tikið seg fram seinastu árini, tá talan er um at leggja virksemið til 

rættis við neyðugum fyrilitum fyri umhvørvis- og náttúruáhugamálum. Tað er tó sera 

umráðandi at ansa eftir, at virksemið verður framt við nøktandi umhvørvismedviti og førleika. 

Hetta er sjálvsagt í mestan mun galdandi, um farið verður undir boringar á føroyska 

landgrunninum. 

 

Tað fer framhaldandi at vera krav, at bert feløg/samtøk, ið kunnu vísa á eina 

umhvørvisstýrisskipan, sum lýkur treytirnar í altjóða viðurkendum standardum so sum ISO 

14001 ella EMAS, kunnu fáa loyvi til leiting á føroyskum øki í førum, har boringar eru partar 

av arbeiðsskránni. 

 

Løgtingslóg um kolvetnisvirksemi ásetir í § 6, stk. 1, 2. pkt., at ”loyvi kann bert veitast 

umsøkjarum, sum ætlandi hava neyðugan sakkunnleika, royndir, førleika og fíggjarorku”. Tá 

umsóknir um loyvi verða viðgjørdar, verður ansað eftir, at umhvørvisførleikin hjá 

umsøkjaranum er nøktandi. 

 

Verður farið undir at bora, verða onnur og meira ítøkilig umhvørviskrøv ásett. Skipanin í 

kolvetnislógini er soleiðis háttað, at loyvishavarin skal hava serstakt loyvi ella góðkenning til 

hvørt virksemi sær. Sum dømi kann nevnast, at loyvishavari ikki kann bora ein leitibrunn, uttan 

frammanundan at hava fingið góðkenning til hetta virksemið. 

 

Harafturat verður kravt, at loyvishavarin ger metingar av tí árini, ið boringin kann væntast at 

hava á umhvørvið – eina sonevnda umhvørvisárinsmeting. Hvørjar umhvørvistreytir, ið verða 

settar loyvishavarum í sambandi við leitiboringar, veldst m.a. um niðurstøðurnar av hesum 

metingum. 

 

1.3.4.5. Avleiðingar fyri onnur samfelagsáhugamál 

Nú nakað av leitingarvirksemi hevur verið á føroyskum øki, kann staðfestast, at avleiðingarnar 

á samfelagið higartil hevur ikki verið munandi. Hvussu verður, um kolvetni verða staðfest í 

rakstrarverdum nøgdum, er hinvegin truplari at meta um. Fólk eru ikki á einum máli um, hvussu 

farið eigur at verða fram til tess at fyrireika samfelagið upp á eina slíka støðu. 

 

Ført verður m.a. fram, at tað er trupult at fyrireika samfelagið, tí avleiðingarnar kunnu vera so 

ymiskar alt eftir, hvussu stórur fundurin/fundirnir verða. Tað er helst rætt, at so er. Hinvegin er 

tað ein spurningur, um tað ikki átti at verið viðgjørt á breiðum grundarlagi, hvørji viðurskifti 

eiga at verða tikin støða til nakað skjótt, og hvørji kunnu bíða. 

 

1.3.5. Metingar um, hvat íkast virksemið fer at geva búskapi og vinnu 

Íkastið, ið virksemið undir hesum útbjóðingarumfari kann geva búskapi og vinnu, veldst um, 
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hvørjar leitiskyldur oljufeløgini átaka sær.  

 

Royndirnar vísa, at verður bara seismiskt og annað jarðfrøðiligt virksemi, verður ávirkanin á 

føroyskan búskap og vinnu lítil. 

 

Ikki fyrr enn kolvetni í rakstrarverdum nøgdum eru staðfest, og farið verður undir útbygging 

og framleiðslu, kann munandi ávirkan væntast á føroyska vinnu og búskap. Í hvønn mun, henda 

ávirkanin verður, veldst eisini um, hvussu føroyingar sjálvir ynskja, at gongdin skal verða, og 

hvussu nógv virksemi vit til ta tíð ynskja at hava í Føroyum. 

 

Løgtingslóg um kolvetnisvirksemi ásetir, at áðrenn ein útbygging kann verða sett í verk, skal 

hon góðkennast av myndugleikunum, sum tá hava møguleika at seta krøv um, hvussu farast 

skal fram. 

 

1.3.5. Framferðarháttur í fimta útbjóðingarumfari 

Í hesum broti verður í stuttum greitt frá gongdini í útbjóðingini, um og tá løgtingið hevur 

samtykt fyriliggjandi uppskot um fimta útbjóðingarumfar. Lýsingin niðanfyri er treytað av, at 

lógaruppskotið verður samtykt. 

 

1.3.5.1. Verksetan 

Tá uppskotið til útbjóðingarlóg er samtykt, verður fimta útbjóðingarumfar sett í verk við 

fráboðan í føroyskum og útlendskum bløðum og tíðarritum. 

 

Umsóknarfreistin verður umleið fimm mánaðir. Ætlanin er, at fimta útbjóðingarumfarið á 

føroyskum øki skal lata aftur samstundis sum 32. útbjóðingarumfarið á bretskum øki. 

 

Ætlanin er at samskipa kunning um fimta føroyska útbjóðingarumfarið við kunningina hjá 

bretskum myndugleikum um teirra 32. útbjóðingarumfar. Endamálið við hesum er millum 

annað at vísa feløgum, sum vilja søkja um loyvi, at alt økið eigur at verða mett undir einum. 

 

Útbjóðingartilfarið fer at lýsa høvuðstreytirnar, sum umsøkjararnir skulu lúka fyri at fáa 

leitiloyvi, eins og krøvini til skjalprógvan o.t. Harumframt fer útbjóðingartilfarið at lýsa 

útboðsøkið og almennu loyvistreytirnar. 

 

Støk feløg eins væl og samtøk av feløgum kunnu søkja um loyvi. 

 

1.3.5.2. Fortreytir fyri veitan av loyvum 

Sambært § 6 í kolvetnislógini kunnu loyvi til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum bara 

veitast umsøkjarum, sum ætlandi hava neyðugan sakkunnleika, royndir, førleika og 

fíggjarorku. 

 

Hvat tøkniligum førleika viðvíkur, er tað fyristøðufelagið, ið skal lúka krøvini, meðan tað eru 

loyvishavararnir í felag, ið skulu lúka fíggjarligu krøvini. Loyvið ásetir, at loyvishavarar 

samábyrgdast fyri endurgjaldskyldum v.m. 

 

Ein onnur fortreyt, sum stórur dentur verður lagdur á í sambandi við veitan av loyvum, er 

førleikin hjá umsøkjarum í trygdar-, heilsu-, arbeiðsumhvørvis- og umhvørvisviðurskiftum 

umframt tilbúgvingarviðurskiftum, sbr. omanfyri. 
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Landsstýrismaðurin skal harumframt leggja dent á, at tað almenna fær innlit í og gagn av 

virkseminum. 

 

1.3.5.3. Metingarstøði, tá loyvishavarar verða valdir 

Tá loyvishavarar verða valdir millum umsøkjarar, sum lúka fortreytirnar fyri at fáa loyvi, 

verður dentur fyrst og fremst lagdur á uppskotið til arbeiðsskrá, herundir ta skjalprógvan, ið 

skal vísa førleikan og viljan hjá umsøkjaranum til skynsamiliga at leita eftir kolvetnum á 

tillutaða økinum. 

 

1.3.6. Fyrisiting o.a. 

Arbeiðsuppgávurnar hjá Jarðfeingi mugu væntast at økjast nakað í sambandi við, at nýggj loyvi 

fara at verða veitt sum úrslit av hesum útbjóðingarumfarinum. Roknað verður tó ikki við, at 

arbeiðsuppgávurnar økjast munandi fyrstu tíðina eftir, at loyvini eru latin. Mett verður tí, at 

verandi starvsfólkatal er nøktandi at taka á seg hesar uppgávur. 

 

Torført er at meta um inntøkurnar, ið kunnu standast av lógaruppskotinum. Inntøkurnar við 

beinleiðis tilknýti at útbjóðingini stava frá umsóknargjøldum. Harafturat koma inntøkur frá 

víddargjøldunum. Í sambandi við viðgerð av umsóknum verður kravt eitt umsóknargjald á kr. 

20.000,- fyri hvørja loyvisumsókn.  

 

Umsóknargjaldið skal partvíst fíggja kostnaðin, føroysku myndugleikarnir hava av at viðgera 

umsóknirnar. 

 

Lógaruppskotið um fimta útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum kemur 

eisini í ávísan mun at ávirka virksemið hjá øðrum myndugleikum og stovnum, t.d. í sambandi 

við fyrisitingina av havumhvørvislógini, løgtingslógini um kolvetnisskatt v.m. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Ábendingar eru um, at tað fer at økja um áhugan frá oljufeløgum, um føroysku treytirnar í 

leitiskeiðinum í størri mun líkjast treytunum fyri leiting eftir kolvetnum bretsku megin markið.  

 

Tí verður skipað fyri fimta útbjóðingarumfari í føroyskum øki, sum eftir ætlan letur upp 

samstundis sum komandi útbjóðingarumfar í bretskum øki. Hetta verður væntandi tíðliga á 

sumri 2019. 

 

Fimta útbjóðingarumfar fer sambært uppskotinum at fevna um meginpartin av tí øki, sum eisini 

varð boðið út í fjórða útbjóðingarumfari.  

 

Treytirnar fyri leiting eftir kolvetnum verða í stóran mun tær somu sum í bretskum øki, tá tað 

snýr seg um skipan av leitivirkseminum, gjøld fyri at hava eitt leitiloyvi og tíðarfreistirnar í 

sambandi við leitivirksemi.  

 

Týdningarmesti munurin á bretskum loyvistreytum og teimum loyvistreytum, ið hava verið 

brúktar í fýra teimum fyrstu føroysku útbjóðingarumførunum er tann, at bretsku treytirnar gera 

tað lættari hjá oljufeløgum í teimum fyrstu stigunum í eini leiti- og framleiðslutilgongd, m.a. 

við lægri víddargjøldum í teimum fyrstu stigunum. Hetta merkir, at eisini smærri feløg, sum 

ofta eru góð til at greina eitt øki og finna kolvetni, men ikki hava atgongd til nóg stóran kapital, 

til tess at fara undir framleiðslu, kunnu vera við í leiting eftir olju. Hesi feløg hava 

týdningarmikla vitan, ið kann koma føroyska landgrunninum og leiting á føroyskum øki til 

góðar. 
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Skuldi leitingin ført til, at farið verður undir boringar eftir olju, verða júst somu krøv sett til 

hesi feløg, sum til øll onnur feløg hvat viðvíkur trygd, fíggjarorku til at standa fyri boringum 

o.ø. 

 

Mett verður, at tað er ein fyrimunur at bjóða øki út føroysku megin markið, samstundis sum 

bretskir myndugleikar bjóða út økið bretsku megin markið. Fyri oljuvinnuna er alt økið millum 

Føroyar og Stórabretland at meta sum eitt samanhangandi øki, har jarðfrøðiligu viðurskiftini á 

fleiri økjum eru tey somu. Tí hevur tað áhuga fyri oljuvinnuna at kunna meta um økið føroysku 

megin markið og bretsku megin markið undir einum. Hesum fáa oljufeløgini møguleika fyri, 

tá føroyskir og bretskir myndugleikar bjóða øki út samstundis og við í størst møguligan mun 

eins treytum báðumegin markið. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum, Fiskimálaráðnum, Føroya 

Oljuídnaðarbólki (FOÍB) og Oljuvinnufelagnum. 

 

Inn komu viðmerkingar frá FOÍB (fylgiskjal 1), Oljuvinnufelagnum (fylgiskjal 2) og Føroya 

Nátturu- og Umhvørvisfelag (FNÚ) (fylgiskjal 3). Fíggjarmálaráðið og Fiskimálráðið høvdu 

ongar viðmerkingar til uppskotið. 

 

FOÍB tekur undir við eini fimtu útbjóðing til leiting eftir kolvetnum. Tað er gott at føroysku 

leititreytirnar verða harmoniseraðar við tær bretsku, nú bæði londini arbeiða í einum og sama 

øki, Atlantsmótinum. Mælt verður tó til, at tað eisini verða gjørdar broytingar í skattaskipanini, 

so eisini hon í størri mun enn í dag sampakkar við hana hjá grannanum. Mælt verður eisini til 

at strika framleiðslugjaldið, royalty, sum í dag er 2%. Í dag er støðan tann, at oljufeløg í 

Bretlandi rinda 40% í marginalskatti. Okkara marginalskattur er góð 57%. Tað hevur hann 

verið í 20 ár. Tann bretski var 50% í 2016. So meðan bretar, sum hava eina stóra olju- og 

gassframleiðslu, broyta skattin, tá umstøður broytast og framleiðslan minkar, tá varðveita vit 

okkara skatt, sum framvegis er 57% av ongum. Spurningurin er, hví oljufeløg skulu gera íløgur 

í einum enn ókendum og harvið váðafullum øki sum okkara, har skattingin er góð 17% hægri 

enn í grannalagnum, har stórar nøgdir av olju og gassi longu eru funnin og verða framleidd.  

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið skal viðmerkja, at tað í løtuni ikki verður arbeitt við at gera 

broytingar í lóggávuni á kolvetnisskattaøkinum. Broytingar í skattaskipanini eru undir 

málsræði Fíggjarmálaráðsins. Tó hevur Uttanríkis- og vinnumálaráðið tikið viðmerkingarnar 

um framleiðslugjaldið til eftirtektar. Ásetingar um framleiðslugjald í uppskotinum, sum varð 

sent til ummælis, eru tískil strikaðar í uppskotinum, sum verður borið Løgtinginum. 

 

FOÍB heldur, at treytirnar viðvíkjandi bryggjukantinum eru ótíðarhóskandi og mælir til at strika 

kravið. Oljuvinnufelagið heldur hinvegin ikki, at leiting í Føroyum verður kostnaðarmiklari av 

kravinum um, at útgerð skal siglast til Føroya, leggjast upp her, fyri síðani at verða skipað til 

pallin. Undantøk frá kravinum um bryggjukant eiga einans at verða givin, tá tað yvirskipað er 

til fyrimuns fyri føroyskar fyritøkur.  

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið vísir á, at tað er ásett í § 11 í løgtingslóg um kolvetnisvirksemi, 

at tað í loyvum eftir lógini skal verða ásett, at allur flutningur av útgerð og fólki til og frá 

føroyskum øki skal fara um føroyskan bryggjukant ella føroyskan flogvøll. Hetta er eitt krav, 

sum oljufeløg í fleiri ár hava funnist at og hava ynskt avtikið, men reglan, sum kom í 

løgtingslóg um kolvetnisvirksemi, tá hon upprunaliga varð samtykt, er ikki broytt.  
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Oljuvinnufelagið harmast um, at skotið verður upp at strika kravið til oljufeløg um at rinda til 

kolvetnisgransking og førleikamenning, tí hetta kann verða, og hevur áður verið, ein møguleiki 

fyri vinnuliga menning í Føroyum. 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið skal viðmerkja, at endamálið við standardloyvinum fyri fimta 

útbjóðingarumfar er at laga reglurnar til treytirnar fyri leiting eftir kolvetnum í bretskum øki. 

Bretsku treytirnar hava ongar ásetingar um gjald til kolvetnisgransking og førleikamenning.  

  

Føroya Náttúru- og Umhvørvisfelag vísir á, at landsstýrið hevur tikið undir við, at Føroyar 

skulu seta átøk í verk fyri at tálma veðurlagsbroytingunum. Tí skuldi Føroya landsstýri heldur 

enn at lagt orku í oljuleiting, farið í gongd við eina grøna heildarætlan fyri Føroyar.  

 

Ummælini eru løgd við sum fylgiskjøl til lógaruppskotið. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Fyri landið 

Í fyrstu atløgu verður bert talan um forkanningar- og møguliga leitivirksemi. Hetta hevur ikki 

stórvegis fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Nakað av inntøkum kann tó væntast av 

víddargjøldum og nakað meira, um borivirksemi verður. 

 

Verða kolvetni funnin, kunnu munandi inntøkur væntast til landskassan umvegis 

kolvetnisskattaskipanina. 

 

Fyri kommunurnar 

Í leitiskeiðinum verða lítlar og ongar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar. Verður farið 

undir framleiðslu av kolvetnum, og virksemið rikið úr Føroyum, sum kolvetnislógin nú ásetir, 

fer tað at hava inntøkur við sær til ta ella tær kommunur, haðani virksemið fer at verða rikið. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Leitiskeiðið væntast ikki at hava stórvegis umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

Verður farið undir framleiðslu, verður neyðugt at styrkja m.a. Jarðfeingi og TAKS. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Í leitiskeiðinum kunnu onkrar føroyskar fyritøkur hava nakað av inntøkum, men fyri tær flestu 

verður hetta ikki munandi. 

 

Verður farið undir framleiðslu, kann tað væntast at hava nógv virksemi við sær á landi. 

 

Lógaruppskotið leggur ikki upp til at áleggja vinnuni umsitingarligar broytingar. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Leitivirksemið væntast ikki at hava serligar avleiðingar fyri umhvørvið, tó tað veldst um, 

hvussu stórt virksemið verður. Verður farið undir útbygging av einari ella fleiri leiðum, er 

neyðugt at gera tað við fyriliti fyri umhvørvi og náttúru. 

 

Verður farið undir framleiðslu av kolvetnum, kann tað væntast at økja útlátið av 

veðurlagsgassum. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Um farið verður undir útbygging og framleiðslu, kann tað væntast at hava vinnuliga ávirkan í 

Føroyum, men trupult er at meta um, hvørjar partar av landinum tað serliga fer at ávirka. 

Avleiddu avleiðingarnar fara helst at ávirka alt landið. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 
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Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til verandi avtalur og reglur, men av tí at Føroyar 

hava bundið seg til at minka útlátið av veðurlagsgassum, verður avbjóðingin at minka útlátið 

størri, um farið verður undir framleiðslu av kolvetnum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til verandi avtalur og reglur, men binda Føroyar seg 

til at minka útlátið av veðurlagsgassum, verður avbjóðingin at minka útlátið størri, um farið 

verður undir framleiðslu av kolvetnum. 

 

1) Hoyvíkssáttmálin 

Mett verður at uppskotið er í samsvari við Hoyvíkssáttmálan. 

 

2) Evropeiski mannarættindasáttmálan, EMRS 

Mett verður at uppskotið er í samsvari við Evropeiski mannarættindasáttmálan. 

 

3) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek 

Mett verður at uppskotið er í samsvari við ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, ið 

bera brek. 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar kendar marknaðforðingar eru á økinum. 

 

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

Ongar ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir ella pantiheimildir eru í uppskotinum. Tó 

eru ásetingar um ósemjuloysn og gerðarrætt í standardtreytunum. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Loyvishavarar skulu, tá teir hava fingið loyvi til ein ávísan part av landgrunninum, rinda eitt 

árligt víddargjald og gjald til kanning av umhvørvisárinum. Gjaldið verður roknað eftir støddini 

á tí øki, sum er fevnt av loyvinum. Framleiðslan kemur undir ein partafelagsskatt, sum er 27%, 

umframt ein serskatt.  

 

2.12. Gjøld 

Feløg, sum søkja um loyvi, skulu rinda umsóknargjald fyri viðgerð av umsóknini. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki í sær sjálvum skyldur á fólk ella feløg. 

 

Verða loyvi givin til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum, verða skyldur álagdar sum partur 

av loyvisstreytunum, harundir skylda at útinna ta arbeiðsskrá, sum verður avtalað og skylda at 

lata myndugleikunum upplýsingar um virksemi sambært loyvinum. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið ásetir hvørji øki verða boðin út í fimta útbjóðingarumfari til leiting eftir og 

framleiðslu av kolvetnum og hvørjar almennar treytir skulu setast í teimum loyvum, sum verða 

givin. 
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Landsstýrismaðurin hevur sambært løgtingslógini um kolvetnisvirksemi heimild at veita 

loyvini eftir at løgtingið í einari serstakari lóg hevur ásett økini, sum verða boðin út og almennu 

treytirnar fyri loyvini. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn uttan rættarúrskurð? 

Lógaruppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

2.17. 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 Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

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 

 

Til § 1 

Sambært § 7, stk. 2 í løgtingslógini um kolvetnisvirksemi er tað Løgtingið, ið tekur avgerð um, 

hvørji øki verða boðin út til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum, og hvørjar almennar 

treytir skulu setast í hesum sambandi. 

 

Eftir at løgtingslóg um útbjóðing er samtykt, er tað landsstýrismaðurin, sum setir 

útbjóðingarumfarið í verk og veitir loyvi til teir umsøkjarar, sum verða mettir at lúka 

fortreytirnar fyri at fáa loyvi, og sum vilja átaka sær bestu leitiskyldurnar í ávísu teigunum. 

 

Loyvini verða veitt við heimild í løgtingslógini um kolvetnisvirksemi, sum hevur reglur um 

bæði veiting av loyvum og um øll skeiðini í kolvetnisvirkseminum, t.e. forkanningar, leiting 

og meting, útbygging og framleiðslu umframt avrigging. 

 

Til § 2 

Lógin ásetir, samsvarandi § 7, stk. 2 í løgtigslógini um kolvetnisvirksemi, økini, ið verða boðin 

út í fimta útbjóðingarumfari. 

 

Víst verður til kortið, sum er hjálagt hesum lógaruppskoti sum skjal 1 og til almennu 

viðmerkingarnar frammanfyri. 

 

Til § 3 

Lógin ásetir, samsvarandi § 7, stk. 2 í løgtingslógini um kolvetnisvirksemi, almennu treytirnar 

fyri loyvunum, ið verða veitt í fimta útbjóðingarumfari. Almennu treytirnar eru at finna í 

standardloyvinum, sum er hjálagt hesum lógaruppskoti sum skjal 2. 

 

Almennu treytirnar verða tær somu fyri øll loyvi, og samráðingar verða tískil ikki um hesar 

treytir, áðrenn loyvini verða veitt. Um tað verður neyðugt at gera broytingar av tekniskum slagi 

í almennu treytunum fyri at kunna avgreiða útbjóðingarumfarið og veita loyvini, fær 

landsstýrismaðurin heimild at gera hesar.  

 

Í loyvum til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum fara, umframt almennar treytir, at verða 

treytir, sum eru serstakar fyri einstøku loyvini. Serstøku treytirnar líkjast frá almennu 

treytunum á tann hátt, at talan er um treytir, sum ikki kunnu verða settar, áðrenn umsóknirnar 

eru komnar inn, og samráðingar hava verið við einstøku umsøkjararnar. 

 

Serstøku treytirnar, ið samráðst fer at verða um í fimta útbjóðingarumfari, eru økið, ið skal vera 

fevnt av einstaka loyvinum, og arbeiðsskyldurnar fyri einstaka loyvið. 

 

 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 4. mars 2019. 

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 
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Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Hoyringssvar frá Føroya oljuídnaðarbólki 

Fylgiskjal 2: Hoyringssvar frá Oljuvinnufelagnum 

Fylgiskjal 3: Hoyringssvar frá Føroya náttúru- og umhvørvisfelag 

Fylgiskjal 4: Hoyringssvar frá Fiskimálaráðnum 

Fylgiskjal 5: Hoyringssvar frá Fíggjarmálaráðnum 

 


