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løgtingsmáli nr. 19/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald 

(Meirvirðisgjaldslógin) (Leingjan av tíðarskeiðnum fyri endurrindan av meirvirðisgjaldi fyri keyp 

og uppsetan av elriknum hitapumpuskipanum) 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, legði málið fram 4. november 2019 og eftir 1. 

viðgerð 13. november, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 15., 21., 25. og 28. november. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum og 

landsstýrismannin í umhvørvis- og vinnumálum.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) vísir á, at 

uppskotið snýr seg um at leingja heimildina at endurrinda meirvirðisgjald á hitapumpum og 

innlegging av teimum í eitt ár, t.v.s. til 31. desember 2020. 

Sum eitt átak at fremja orkuskifti til reinar orkukeldur, varð í 2017 broyting gjørd í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald. Broytingin var, at meirvirðisgjald kundi verða afturrindað fyri keyp av hitapumpum 

og innlegging av teimum. Ásetingin er tíðaravmarkað til 31. desember 2019. 

Samgongan hevur stórar ætlanir á umhvørvis- og orkuøkinum. Samgongan vil m.a. seta í verk átøk, 

sum minka um útlát og dálking. Eisini vil samgongan virka fyri at verja okkara viðbreknu náttúru 

og viðbrekna umhvørvi.  

Meirilutin vil tí vísa á, at hetta er orsøkin, at skotið verður upp at leingja heimildina í eitt og ikki 

fleiri ár. Samgongan hevur brúk fyri nakað av tíð, áðrenn hon kemur við sínum umhvørvis- og 

orkuátøkum, og tá tann tíðin kemur, verða lógaruppskot løgd fyri Løgtingið, sum stuðla undir átøk, 

sum fara at fremja orkuskifti til reinar orkukeldur. 

Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang) vísir á, at undanfarna samgonga 

millum Javnaðarflokkin, Tjóðveldi og Framsókn vildi fremja átøk, ið skuldu skunda undir 

orkuskiftið frá olju til el. Samstundis, sum arbeitt hevur verið við at økja framleiðslu av grønari 

orku, hevur verið neyðugt við átøkum, ið skunda undir nýtsluna av grønari orku. Ein partur av 

hesum er upphiting av húsum. 

Fyri at gera tað møguligt hjá sum flest at ogna sær grøna orkuloysn til húsini, valdi undanfarna 

samgonga at seta í verk skipan, har fólk kunnu fáa afturborið mvg um íløgur verða gjørdar í grøna 

orkuskipan. Hetta hevur verið galdandi fyri góðkendar hitapumpuskipanir. Tað hevur víst seg, at 

støðugt størri áhugi hevur verið fyri eisini at royna aðrar orkuskipanir, so sum sólorkuskipanir.  

Uppskotið frá núverandi samgongu fevnir bert um at leingja mvg afturbering til hitapumpuskipanir 

1 ár afturat.  



Minnilutin mælir til, heldur at taka undir við løgtingsmáli nr. 27/2019, ið leingir skipanina í longri 

tíð, og sum eisini víðkar skipanina til eisini at fevna um góðkendar sólorkuskipanir. 

Við hesum viðmerkingum mælir minnilutin til soljóðandi  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 1, nr. 1 verður í § 3 d, stk. 3, nr. 3 “2020” broytt til: “2021”. 

 

2. Í § 1, nr. 2 verður í § 3 d, stk. 3, nr. 4 “2021” broytt til: “2022”. 

 

  

Viðmerkingar: 

Til nr. 1: 

Freistin fyri at halda útreiðslurnar til keyp av hitapumpu til uppseting verður longd við einum ári 

afturat til at verða 31. desember 2021. 

Til nr. 2: 

Freistin fyri at senda TAKS góðkenda umsókn til tess at fáa endurrindað meirvirðisgjaldið verður 

longd við einum ári afturat til at verða 31. mars 2022. 

Við hesum broytingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Fíggjarnevndin, 4. desember 2019 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  
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