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§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 21 frá 16. mars 2012 um 

havnaloðsing, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 65 frá 29. mai 2017, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

Í § 4 verður aftaná stk. 1 sum nýggj stk. 

sett: 

“Stk. 2. Kommunurnar umsita loðsingina 

og skipa fyri loðsing eftir nærri ásettum 

reglum. 

Stk. 3. Umbøn um loðs og loðsflutning 

verður send viðkomandi kommunu, sum 

síðan útvegar neyðugu loðstænastuna. 

Stk. 4. Øll skuldskriving og innkrevjing í 

sambandi við loðstænastuna fer fram 

umvegis viðkomandi kommunu. Tann, 

sum biður um loðs og loðsflutning, heftir 

beinleiðis mótvegis kommununi fyri 

tænastuveitingina.” 

Stk. 2 verður hereftir stk. 5. 

 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Almennar viðmerkingar 

Uppskot um broyting í løgtingslóg um havnaloðsing verður sett fram fyri at staðfesta 

myndugleikan og útgreina reglurnar um sjálva útinnanina av havnaloðsingini nærri. 

Ivi hevur nevniliga stungið seg upp um, hvør umsitur og hevur ábyrgdina av loðsingini, og 

hvussu loðsingin skal fremjast í verki, tá ið hon er umbiðin. 

Fyri at tað ikki skal vera nakar ivi, so verður nú ásett í lógini, at tað er kommunan, sum 

umsitur loðsingina og skipar fyri loðsingini. 

Hetta merkir, at tað bert er kommunali myndugleikin, sum hevur avgerðarrættin, tá ið 

loðsingin verður avgreidd, og at tað bert er kommunan, sum tekur tey stig, sum eru neyðug, 

til tess at loðsingin kann verða framd sambært lógini, so sum at biðja um loðs- og 

loðsflutning uttan at vera bundin av uttanífrá komandi ynskjum ella ávísingum. 

Kommunan skal gera eina reglugerð um mannagongdir í samband við útinnanina av 

loðstænastuni og loðsflutninginum. 

Fyri at umganga misskiljingar verður nú ásett, at áheitan um loðs og loðsflutning skal verða 

send viðkomandi kommunu, sum hereftir virkar sum millumlið millum skip og loðs. 

Kommunan syrgir síðani fyri, at neyðuga loðstænastan verður veitt í hvørjum einstøkum føri. 

Eisini eru tænasturnar, loðsur og loðsflutningur, knýttar at hvørji aðrari, soleiðis at tær fevna 

um somu uppgávu. Tænasturnar kunnu ikki skiljast sundur, og báðar eru neyðugar fyri at 

útinna loðsingina.  

Fleiri ivamál hava tikið seg upp um sjálva avrokningina av loðsi og loðsflutningi, sum t.d. 

hvør ið heftir fyri tænastuna, hvør krevur inn, og hvagar rokningin skal sendast. Fyri at beina 

ein hvønn iva av vegnum hesum viðvíkjandi verður nú ásett, at tað er kommunan, sum 

sambært áheitan biður um loðs og loðsflutning. Tað er sostatt kommunan, sum ábyrgist fyri 

hesa tænastu í fyrstu atløgu. Kommunan rindar sostatt fyri umbidnan loðs- og loðsflutning og 

krevur síðani, ella samstundis, inn hesar útreiðslur frá viðkomandi skipsagenti/skipara/reiðarí, 

sum hevur biðið um tænastuna. 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar. 

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1 

Viðv. § 4, stk. 2. Her verður ásett, at tað eru kommunurnar, sum umsita loðsingina og skipa 

fyri loðsingini eftir nærri ásettum reglum. Við hesum verður staðfest, at myndugleikin at 

umsita loðsingina er hjá kommununum, og at kommunurnar í hesum sambandi skulu fáa til 

vega fastar mannagongdir fyri, hvussu loðsingin verður útint. Hetta verður gjørt í eini 

serstakari reglugerð, sum kommunali myndugleikin skal halda seg til í samband við 

umsitingina av loðsingini. 

Viðv. § 4, stk. 3. Sambært hesi grein er tað eitt krav, at alt samskifti og allar áheitanir um loðs 

og loðsflutning fara fram umvegis viðkomandi kommunu. Hetta fer vanliga fram umvegis 

havnarskrivstovuna, sum í praksis umsitur loðsingina vegna kommunurnar. Tað er hereftir 

havnarskrivstovan, sum útvegar loðsin við tilhoyrandi flutningi, tá hesar tænastur natúrliga 

hoyra saman. Tað verður sostatt staðfest, at allur myndugleiki, sum fevnir um at útvega loðs 

og loðsflutning, er hjá kommununum . 
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Viðv. § 4, stk. 4.  Fyri at sleppa undan, at ivamál skulu taka seg upp um, hvør skal 

skuldskrivast  fyri loðs- og loðsflutning, og hvør heftir fyri loðsingina, er nágreinað, at øll 

skuldskriving og innkrevjing í samband við loðstænastuna fer fram umvegis viðkomandi 

kommunu. Tað er sostatt kommunan, sum rindar rokningarnar frá tænastuveitaranum, 

umframt at tað er kommunan, sum krevur peningin inn frá viðkomandi, sum hevur biðið um 

loðstænastuna. Tann, sum biður um loðstænastuna, hevur beinleiðis ábyrgd av at endurrinda 

kommununum allar tær útreiðslur, sum hava staðist av loðsingini, soleiðis at tað ikki skal 

vera nakar ivi um, hvør skal rinda kostnaðin. 

 

 

 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2019 

 

 

Jógvan á Lakjuni 

 


