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Løgtingið  

 

 

Løgtingsmál nr. 165/2018: Uppskot til samtyktar um jarðhita og orkuloysnir, sum 

kunnu gagnnýta heita vatnið í føroysku undirgrundini til upphiting av sethúsum  

 

 

Uppskot til  

 

samtyktar 

 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið uppskot til 

løgtingslóg, sum hevur sum endamáls at seta ferð á alternativa og grøna orku til upphiting 

av sethúsum við serligum denti á orkuloysnir við vanligum jarðhita og orkuloysnir, sum 

kunnu gagnnýta heita vatnið í føroysku undirgrundini. 

 

Viðmerkingar 

 

Sambandsflokkurin vil seta ferð á alternativar grønar orkuloysnir.  

 

Jarðhitin og flógva vatnið í undirgrundini eru náttúrugivnir møguleikar, sum helst hava 

menningarmøguleikar til framtíðar upphiting av føroysku húsunum, og hesi kunnu 

gerast loysnin á orkutørvinum í framtíðini, saman við grønu elorkuni úr vindi og vatni 

o.s.f. 

 

Tað almenna eigur alt fyri eitt at seta kanningar í verk til at skráseta og royndarbora fyri 

at finna út av, hvørji øki hava besta hitan, bæði í sjálvari jørðini og eisini heitasta vatnið.  

 

Flestu kenna, hvussu keldur um alt landið koma upp úr jørðini. Hesar vísa seg at hava 

ymiskan hita, heilt frá fáum stigum til dømi við 25 hitastigum. 

  

Tað er tí mangt, sum bendir á, at hitin i sjálvari jørðini er ymiskur, og øki finnast við 

serliga høgum hita - umráðandi er tí at finna hesi. 

 

Hesar staðfestingar í seinastuni í samband við jarðhitaboringar vísa okkum eisini, 

hvussu lítil kunnleiki er um hesi náttúrugivnu viðurskifti, sum vit eiga. 

 

Tí er kanning av hesum viðurskiftum bráðneyðug at fáa gjørt beinanvegin. 
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Tað er somuleiðis neyðugt at gera reglur fyri, hvussu orkuloysnir skulu samskipast, so 

ikki óneyðug boring og orka fer fyri skeytið, men full nytta fæst burturúr. 

 

Hesin politikkur hóskar saman við fráboðaða politikkinum hjá orkufelagnum SEV, sum 

stílar ímóti, at Føroyar hava nóg mikið av grønari orku í 2030. 

  

Full nytta fæst sjálvandi ikki fyrr enn í 2030, tá grøna orkuútbyggingin er komin á mál.  

 

Men sagt verður, at hesin politikkur er samstundis fremjandi fyri, at útbyggingin verður 

lættari fíggjarliga, og full nytta av henni fæst skjótari. 

 

Samfelagið hevur tá gjørt seg minni bundið av olju til upphiting, og útlátið av CO2 er 

munandi minni. 

 

Mælt verður til, at hesar loysnir sleppa undan mvg og gerast partur av tillagaðu el-

prísunum, ið er samtyktur á Løgtingi. 

 

 

Á Løgtingi tann 7. mars 2019 
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