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løgtingsmáli nr. 24/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald 

(Meirvirðisgjaldslógin) (Leingja mvg-afturbering til íløgur í almannagagnligt frítíðarvirksemi) 

 

Løgtingsmenninir, Kristina Háfoss, Aksel V. Johannesen og Ruth Vang, vegna ávikavist Tjóðveldi, 

Javnaðarflokkin og Framsókn, løgdu uppskotið fram 4. november 2019 og eftir 1. viðgerð 11. 

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 uttanríkis- og mentamálum og 

landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

 

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

 

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

ikki undir við uppskotinum. Orsøkin er, at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum skjótt kemur í 

Løgtingið við uppskoti um at leingja umsóknarfreistina fyri mvg-afturbering til almannagagnligt 

frítíðarvirksemi, men eisini til leigubústaðir. 

Meirilutin metir tað tí vera rættast at bíða eftir uppskotinum frá landsstýrismanninum. 

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

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang) vísir á, at tað hevur stóran 

týdning at fáa longt freistina fyri at søkja um MVG-afturbering sambært § 3 í MVG-lógini.  

Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn ynskja at halda áfram við at stuðla virksemi og 

felagsskapum – eitt nú innan ítrótt, mentan og átrúnað – ið gera íløgur í bygningar, við at hesi ikki 

skulu rinda mvg av íløguni. 

Tí mæla vit Løgtinginum til at samtykkja hesa lógarbroyting, ið ger, at kostnaðurin av íløgum innan 

virksemi, ið er ikki-vinnuligt, almannagagnligt og heilt ella partvíst sjálvboðið, gerst 20% lægri, enn 

hann hevði verið, um 25% í mvg varð lagt afturat íløgukostnaðinum.     

Samgonguumboðini í Fíggjarnevndini hava ikki viljað tikið undir við málinum, hóast hetta átti at 

verið eitt mál, sum allir flokkar stóðu saman um. Víst verður til, at landsstýrismaðurin arbeiðir við 

málinum og øðrum broytingum í mvg-lóggávuni. 

Men lógarásetingin um mvg-afturbering fer úr gildi á nýggjárinum, og 1. januar er hon tí ikki longur 

galdandi. Vit hava í dag 11. desember, og enn er landsstýrismaðurin ikki komin við nakrari 

lógarbroyting. Tað fer tí ikki at bera til at samtykkja líknandi uppskot frá landsstýrinum, áðrenn 

Løgtingið fer í jólafrí, uttan at víkja frá øllum vanligum tíðarfreistum. 

Hetta málið varð lagt fram 4. november, og hevur Løgtingið tí havt málið í drúgva tíð.  

Mælt verður til, at Løgtingið samtykkir hesa leinging av mvg-afturbering til almannagagnligar 

íløgur, so at øll tey, sum arbeiða við tílíkum verkætlanum, kunnu kenna seg trygg við, at lógin 



framhaldandi er galdandi eftir nýggjárið. Í tann mun, at landsstýrið og samgongan ynskja at gera 

aðrar broytingar í mvg-lóggávuni afturat, so kunnu hesar verða framdar eftirfylgjandi. 

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

samtykkja uppskotið. 

 

Fíggjarnevndin, 11. desember 2019 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  

formaður   næstformaður 
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