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løgtingsmáli nr. 30/2019: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri november 2019-2 
 

Ingilín D. Strøm, løgtingsmaður, legði uppskotið fram 4. november 2019 og eftir 1. viðgerð 6. 

november, er tað beint Fíggjarnevndini. 

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

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við IRF, landsstýrismannin í umhvørvis- og vinnumálum, 

og landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

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

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen, Kristin Michelsen og Ruth 

Vang) vísir á, at undir nevndarviðgerðini er kunning komin um, at IRF hevur lagt gjøld á móttøku 

av spillolju og at hetta fer at geva nakað av eykainntøku restina av árinum, soleiðis at metta hallið 

fer niður um tvær milliónir krónur. Harafturat er komið fram, at IRF og landsstýrið samskifta um 

hetta mál. Partarnir eru samdir um at endurskoða sáttmálan um innsavning, viðgerð og sølu av 

spillolju, sum er millum partarnar.  

Meirilutin er av tí áskoðan, at rættast er, at partarnir báðir fáa frið at viðgera málið og finna eina 

góða loysn.  

Meirilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen og Kristina Háfoss) vísir á, at undir viðgerðini hevur IRF upplýst, 

at tørvur er á 1,9 mió. kr. og ikki 2,4 mió. kr. sum upprunaliga mett. Spurningurin er so, um einans 

kommunurnar, sum eiga IRF, skulu bera tað hallið, ella allar Føroyar skulu bera tað. Um vit kenna 

søguna við spilloljuverkinum, so er tað upprunaliga privat virksemi, sum vísti seg ikki at bera seg. 

Spilloljuverkið, sum vit kenna tað í dag, varð tí til gjøgnum samráðingar millum landið og IRF. Tí 

halda vit tað vera rímiligt, at landið ber hetta undirskotið. 

 

Minnilutin setir tí fram soljóðandi 

 

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

 

 § 11.  Heilsu- og innlendismál 

 B. Játtanir 
 Útr. Innt. 
 - Tús. kr. - 

 11.30.1. Umhvørvi 
 30.1.10. Spilloljureinsing (Stuðulsj.)    J: 4.000   -    
 EYJ: 1.900   -    
 

 



Við hesi broyting tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Fíggjarnevndin, 16. desember 2019 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  

formaður   næstformaður 

 

 

 

 Kristin Michelsen  Bill Justinussen  Kristina Háfoss 

 

 

 

Ruth Vang 


