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Løgtingsmál nr. 47/2004: Uppskot til løgtingslóg um verju av havumhvørvinum 
 
 

Uppskot 
 

til 
 

løgtingslóg um verju av havumhvørvinum 
 
 

Kapittul 1 
Endamál, aðalreglur og allýsingar 

 
§ 1. Endamál lógarinnar er at verja náttúru og 
umhvørvi, at varðveita livikor menniskjanna, 
vistskipanir og djóra- og plantulív, so at 
samfelagið kann verða ment á einum 
burðardyggum grundarlagi.  
Stk. 2. Við hesi lóg er málið at varðveita eitt 
reint og ríkt hav og at fyribyrgja og avmarka 
dálking av havi, strond og luft og aðra ávirkan á 
náttúru og umhvørvi frá virksemi, ið kann  
1) seta heilsu menniskjanna í vanda,  
2) hótta vistskipanir og livandi tilfeingi í 

havinum, 
3) vera til bága fyri lógliga gagnnýtslu av 

havinum og tilfeingi tess, 
4) skaða náttúru- og mentanarvirði á og í 

havinum, fram við strendurnar og á 
havbotninum ella 

5) skerja rekreativ virði. 
Stk. 3. Lógin skal harumframt tryggja eina 
tilbúgving ímóti dálking á havinum, við 
strendurnar og í havnum.  
 
§ 2. Hesi skip, flogfør og havstøðir eru fevnd 
av lógini: 
1) føroysk skip, flogfør og havstøðir,  
2) útlendsk skip á og útlendsk flogfør yvir 

føroyskum sjóumveldi,  

3) útlendskar havstøðir á føroyskum 
sjóumveldi og landgrunni og 

4) útlendsk skip uttan fyri føroyskt sjóumveldi 
í tann mun, hetta er í samsvari við altjóða 
rætt.  

Stk. 2. Lógin fevnir ikki um herskip og onnur 
skip, meðan skipið er í ikki-vinnuligari tænastu 
hjá einum landi.  
 
§ 3. Í fyrisiting av lógini og tá ið heimildirnar í 
lógini verða nýttar, skal dentur m.a. leggjast á 
eina vistskipanarliga tilgongd, varsemi mótvegis 
náttúru og umhvørvi og nýtslu av bestu tøku 
tøknini. 
 
§ 4. Við burturbeining skilst eitt og hvørt útlát, 
frárensl, útblaking ella onnur burturbeining í 
havið av evnum og tilfari, ið stava  frá rakstri av 
skipum, havstøðum og flogførum.  
Stk. 2. Við søkking skilst burturbeining í havið 
frá skipum, flogførum ella havstøðum og øllum 
tí, sum er umborð, ella burturbeining av evnum 
ella tilfari, sum er tikið umborð ella verður flutt 
við burturbeining í hyggju.  
Stk. 3. Við burturbeining ella søkking skilst ikki: 
1) útseting í havið av evnum ella tilfari við 

øðrum endamáli enn burturbeining, 
2) at gingið verður frá havstøðum og øðrum 

útbúnaði á ella í havbotninum, sum eru nýtt 
til leiting eftir og framleiðslu av ráevnum í 



 

 2

undirgrundini, og útbúnaði til flutning av 
tílíkum ráevnum ella 

3) at gingið verður frá vindorkuútbúnaði og 
undirstøði undir hesum við tilhoyrandi 
leiðingarútbúnaði.  

Stk. 4. Við brenning skilst ein og hvør termisk 
fyribeining. 
 
§ 5. Við olju skilst øll sløg av jarðolju og 
jarðoljublandingum, so sum ráolja, dropagass, 
oljuevja og oljuburturkast, eins og brenniolja og 
allar aðrar viðgjørdar framleiðslur. Undantikin 
eru petrokemikaliu, sum eru flokkað sambært § 
8, stk. 2. 
Stk. 2. Við flótandi evni skilst evni, hvørs 
damptrýst ikki fer upp um 2,8 kp/cm2, tá ið 
hitin er 37,8 stig celsius. 
Stk. 3. Við burturkast skilst eitt og hvørt slag av 
rakstrar-, matvøru- og húsarhaldsburturkasti, 
sum stavar frá virksemi umborð á skipum, 
bátum og havstøðum. Undantikin eru fiskur og 
slógv, sum stava frá viðgerð umborð á 
fiskiskipum. 
 
§ 6. Við serligt havøki skilst havøki, har tað, 
vegna havfrøðilig og vistfrøðilig viðurskifti og 
ferðsluna á økinum av viðurkendum tøkniligum 
orsøkum verða ásett herd krøv til at fyribyrgja 
dálking. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann fyri at fremja 
altjóða sáttmálar gera av, at eitt havøki er eitt 
serligt havøki.  
 

Kapittul 2 
Olja 

 
§ 7. Á føroyskum sjóumveldi er burturbeining 
av olju og oljudálkaðum vatni bannað.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann fyri at fremja 
altjóða sáttmálar áseta reglur um burturbeining 
av olju og oljudálkaðum vatni uttan fyri 
føroyskt sjóumveldi. Landsstýrismaðurin kann í 
reglunum m.a. áseta, hvar burturbeining kann 
fara fram, hvussu hetta skal verða gjørt, at 
nýtast skulu góðkendar skipanir, nøgdina, ið 
kann burturbeinast, og hvussu skjótt 
burturbeiningin kann fara fram.  
 

 
 
 
 
 

Kapittul 3 
Flótandi evni, ið verða flutt sum 

leysafarmur 
 
§ 8. Á føroyskum sjóumveldi er burturbeining 
av flótandi evnum, ið verða flutt sum 
leysafarmur, bannað. Undantikið er vatn. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann fyri at fremja 
altjóða sáttmálar flokka ella áseta reglur um 
flokking av flótandi evnum, ið verða flutt sum 
leysafarmur, og reglur um, at evni, ið eru 
flokkað sum skaðilig, ikki kunnu burturbeinast, 
ella at tílík evni bert kunnu burturbeinast undir 
ávísum treytum.  
 
§ 9. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
uppskipan og burturbeining av tangaskolivatni 
og reglur um eftirlit við, at ásetingarnar verða 
hildnar, eitt nú um útnevning av persónum, ið 
skulu fremja eftirlitið og heimildir teirra. 
 

Kapittul 4 
Evni og tilfar, ið eru innpakkað, bingjur o.a. 
 
§ 10. Landsstýrismaðurin kann fyri at fremja 
altjóða sáttmálar áseta reglur ella taka avgerð 
um flutning av evnum og tilfari, ið eru 
innpakkað, bingjur o.a., eitt nú reglur um 
fráboðan og skyldu at lata upplýsingar um 
farmin. 
 

Kapittul 5 
Føst evni, ið verða flutt sum leysafarmur 

 
§ 11. Landsstýrismaðurin kann fyri at fremja 
altjóða sáttmálar flokka ella áseta reglur um 
flokking av føstum evnum, ið verða flutt sum 
leysafarmur, og reglur um, at evni, ið eru 
flokkað sum skaðilig, ikki kunnu burturbeinast, 
ella bert kunnu burturbeinast undir ávísum 
treytum.  
 

Kapittul 6 
Kloakkspillivatn 

 
§ 12. Landsstýrismaðurin kann fyri at fremja 
altjóða sáttmálar áseta reglur um burturbeining 
av kloakkspillivatni á og uttan fyri føroyskt 
sjóumveldi. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í reglum, 
ásettar við heimild í stk. 1, seta forboð fyri 
burturbeining av kloakkspillivatni á ávísum 
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økjum, sum t.d. á firðum, vágum og í havnum, 
og frá ávísum skipum. 

 
Kapittul 7 
Burturkast 

 
§ 13. Á føroyskum sjóumveldi er burturbeining 
av burturkasti bannað, sbr. tó stk. 4. 
Stk. 2. Undantikið regluni í stk. 1 er 
burturbeining av evnum og tilfari, sum er 
beinleiðis fylgja av leiting eftir ella framleiðslu 
av ráðevnum í undirgrundini, sbr. kapittul 11. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um 
burturbeining av burturkasti uttan fyri føroyskt 
sjóumveldi. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um 
burturbeining av matburturkasti á føroyskum 
sjóumveldi. 
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
burturbeining av burturkasti frá havstøðum og 
skipum, sum eru innan fyri 500 metra 
trygdarøkið hjá eini havstøð. 
Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
burturbeining av slógvi, t.d. forboð fyri 
burturbeining á ávísum økjum. 
 

Kapittul 8 
Luftdálking 

 
§ 14. Brenning av evnum og tilfari á sjónum er 
bannað. 
Stk. 2. Tað er ikki loyvt at lata evni og tilfar til 
flutning ella at flyta og lasta hesi við tí endamáli 
at brenna á sjónum.  
Stk. 3. Bannið í stk. 1 fevnir ikki um 
1) brenning av burturkasti, ið stavar frá 
virksemi umborð á skipum ella havstøðum og 
2) brenning av evnum og tilfari, ið stava frá 
leiting eftir ella framleiðslu av ráevnum í 
undirgrundini, sbr. § 19. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um 
brenning av burturkasti, ið stavar frá virksemi 
umborð á skipum og havstøðum.  
 
§ 15. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um serlig 
tiltøk fyri at minka um luftdálkingina frá skipum 
og havstøðum, sum t.d. krøv til brennievni. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 
um, at fyritøkur, ið selja ella lata brennievni til 

skip ella havstøðir, fyri egna rokning skulu 
útvega, goyma og lata upplýsingar um nøgd og 
samanseting av selda ella latna brennievninum. 

 
Kapittul 9 

Móttøkuskipanir 
 

§ 16. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur og 
taka avgerð um stovnseting av  
móttøkuskipanum í havnum til  
1) oljuleivdir,  
2) skaðilig flótandi evni,  
3) evni, ið bróta niður osonlagi og útgerð, ið 

inniheldur tílík evni,  
4) kloakkspillivatn og  
5) burturkast.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
gjald fyri útreiðslur, ið kommunur hava av at 
seta á stovn og reka móttøkuskipanir.  
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur og 
taka avgerð um, at hesar fyritøkur skulu seta á 
stovn móttøkuskipanir til barlast- og 
tangaskolivatn, ið er blandað við olju ella 
kemikalium:  
1) fyritøkur, ið veita bunkringartænastur,  
2) fyritøkur, ið skipa fyri avskipan ella 

móttøku av olju ella skaðiligum flótandi 
evnum, 

3) fyritøkur, ið umvæla skip og 
4) fyritøkur, ið høgga upp skip.  
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur og 
taka avgerð um, at fyritøkur, ið umvæla ella 
høgga upp skip, skulu seta á stovn 
móttøkuskipanir til evni, ið bróta niður 
osonlagið, og útgerð, ið inniheldur tílík evni.  
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann í reglum, 
ásettar við heimild í stk. 1, 3 og 4, seta krøv til 
innrætting av móttøkuskipanunum.  
Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
burturkastætlanir fyri móttøkuskipanirnar, ið 
eru nevndar í stk. 1, 3 og 4. 
Stk. 7. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
skyldu hjá skipum at nýta móttøkuskipanirnar, 
ið eru nevndar í stk. 1, 3 og 4, umframt reglur 
um fráboðanarskyldu hjá skipum.  
Stk. 8. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
eftirlit við, at móttøkuskipanirnar, ið eru 
nevndar í stk. 1, 3 og 4, verða nýttar. 
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Kapittul 10 
Søkking 

 
§ 17. Søkking av evnum ella tilfari er bannað. 
Undantikið er tilfar, sum er tikið upp av 
havbotninum.  
Stk. 2. Ikki er loyvt at lata evni ella tilfar til 
flutning, at flyta ella lasta hesi við søkking sum 
endamáli, undantikið havbotnstilfar.  
 
§ 18. Loyvi til søkking av tilfari, sum er tikið 
upp av havbotninum, kann verða veitt, um mett 
verður, at hetta ikki hevur týðandi dálking við 
sær.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um veitan 
av loyvi til søkking av havbotnstilfari, hvørji 
fyrilit takast skulu, tá ið mett verður um 
umsóknir, undir hvørjum treytum loyvi kunnu 
veitast, og at umsøkjarar fyri egna rokning skulu 
gera kanningar av havbotnstilfarinum. 

 
Kapittul 11 

Frálandavirksemi  
 
§ 19. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um nýtslu 
og burturbeining av evnum og tilfari, ið stava 
frá leiting eftir ella framleiðslu av ráevnum í 
undirgrundini. 
Stk. 2. Í reglum sambært stk. 1 kann verða ásett, 
at nýtsla og burturbeining av ávísum evnum ikki 
er loyvd, um mett verður, at hesi kunnu elva til 
munandi dálking.  
Stk. 3. Í reglum sambært stk. 1 kann harum-
framt verða ásett, at eigarar ella brúkarar av 
havstøðum fyri egnu rokning skulu gera og 
senda inn úrslit av alis-, evna-, og lívfrøðiligum 
kanningum av havbotninum og vatnsúluni, fyri 
at lýsa møguligar umhvørvisligar ávirkanir frá 
leiting eftir ella framleiðslu av kolvetnum.  
 

Kapittul 12 
Onnur dálking 

 
§ 20. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar og endamál lógarinnar 
áseta reglur um at fyribyrgja og minka um 
dálking og aðra ávirkan á náttúru og umhvørvi 
frá virksemi á sjónum, ið ikki er fevnt av 
reglunum í kapitlunum 2-11. 

 
 

Kapittul 13 
Meting um fylgjur fyri náttúru og umhvørvi 
 
§ 21. Verkætlanir og virksemi á sjónum og fram 
við strondini, ið ávirka náttúru og umhvørvi 
munandi, kunnu ikki setast í verk uttan 
góðkenning frá landsstýrismanninum.  
Stk. 2. Góðkenningar sambært stk. 1 kunnu ikki 
veitast fyrr enn mett er um avleiðingarnar fyri 
náttúru og umhvørvi. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur ella 
taka avgerð um innihaldið í metingunum 
sambært stk. 2, og at myndugleikar, felagsskapir 
og almenningur skulu verða hoyrd. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur ella 
taka avgerð um, hvørjar verkætlanir og hvat 
virksemi skal góðkennast sambært stk. 1.  
 

Kapittul 14 
Tilbúgving 

 
§ 22. Tann, ið hevur framt dálking á sjónum, 
skal beinanvegin seta tiltøk í verk at avmarka 
dálkingina og boða MRCC Tórshavn frá, sbr. §§ 
26-27. 
Stk. 2. Kommunustýrið hevur ábyrgd av  at 
basa olju- og kemikaliudálking í havnum, 
herundir fram við bryggjum og havnarløgum, í 
bátahyljum og tílíkum. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin hevur ábyrgd av at 
basa olju- og kemikaliudálking á sjónum og á 
strondini á økjum, ið ikki eru fevnd av stk. 2, tá 
dálkingin er komin av sjónum. 
 
§ 23. Útreiðslur til basing av dálking á sjónum 
og á strondini skulu rindast av dálkaranum, sbr. 
§ 33.  
Stk. 2. Er dálkarin ókendur, rinda ávikavist 
kommunustýrið og landsstýrismaðurin 
útreiðslurnar sambært ábyrgdarbýtinum í § 22, 
stk. 2 og 3. 
 
§ 24. Kommunustýrið ger tilbúgvingarætlan fyri 
basing av dálking á egnum ábyrgdarøki sambært 
§ 22, stk. 2.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ger tilbúgvingarætlan 
fyri basing av dálking á egnum ábyrgdarøki 
sambært § 22, stk. 3.  
Stk. 3. Kommunustýrið letur avrit av tilbúgv-
ingarætlanini til MRCC Tórshavn, sum við støði 
í kommunalu tilbúgvingarætlanunum samskipar 
landstilbúgvingina. 
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§ 25. Nýtsla av evnum ella tilfari (kemikalium) 
fyri at basa dálking, ella fyri at granska 
basingarmøguleikar kann bert fara fram við 
loyvi frá landsstýrismanninum. Uttan fyri 
føroyskt sjóumveldi kann loyvi harumframt 
veitast av heimilaðum myndugleikum í einum 
landi, sum hevur tikið undir við altjóða 
sáttmálanum um at fyribyrgja dálking frá 
skipum. 
Stk. 2. Loyvi sambært stk. 1, 1. pkt. kann bert 
gevast í einstøkum førum, ella um serligar 
umstøður gera seg galdandi í eitt nærri ásett 
tíðarskeið. Í loyvinum skal vera ásett, hvørji 
evni kunnu nýtast, nøgd, ið kann nýtast, treytir 
um goymslu, eftirlit og fráboðan.  
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
nýtslu av kemikalium til niðurberjing av 
oljudálking. 
 

Kapittul 15 
Fráboðanir 

 
§ 26. Eigarar og brúkarar av skipum og hav-
støðum, eins væl og skiparar og loðsar, skulu alt 
fyri eitt boða MRCC Tórshavn frá burtur-
beining ella søkking, ið gongur ímóti lógini, ella 
sum er fevnd av § 39 um tvingandi umstøður, 
ella um tað av øðrum orsøkum er vandi fyri 
dálking ella útláti.  
Stk. 2. Teir persónar, ið eru nevndir í stk. 1, 
umframt flogskiparar, havnamyndugleikar og 
fólk á landi skulu beinanvegin boða MRCC 
Tórshavn frá, um olja ella skaðilig flótandi evni 
síggjast á sjónum.  
Stk. 3. Teir persónar, ið eru nevndir í stk. 1-2, 
skulu eftir áheitan geva landsstýrismanninum, 
MRCC Tórshavn ella øðrum heimilaðum 
myndugleika allar upplýsingar, sum hava 
týdning fyri at seta í verk tiltøk at forða fyri ella 
at basa dálking av havinum.  
 
§ 27. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um 
fráboðanir sambært § 26 og fráboðanir um aðra 
dálking. 
Stk. 2. Í reglum sambært stk. 1 kann verða ásett, 
at útlendskir myndugleikar, ið sambært altjóða 
sáttmálum eru heimilaðir til tess, skulu hava 
fráboðan, um skipið ella havstøðin er uttan fyri 
føroyskt sjóumveldi. 
 
§ 28. Landsstýrismaðurin kann m.a. fyri at 
fremja altjóða sáttmálar áseta reglur um at lata 

upplýsingar um vandamikið ella dálkandi góðs 
umborð á skipum og um at seta í verk skipan at 
taka ímóti, goyma og lata slíkar upplýsingar 
víðari.  
 
§ 29. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um, 
at sølufyritøkur, innflytarar, útflytarar, farma-
sendarar og havnamyndugleikar skulu lata 
upplýsingar um samanseting og nøgd av evnum 
og tilfari, ið verða lastað og lossað í føroyskum 
havnum. 
 

Kapittul 16 
Inntriv 

 
§ 30. Landsstýrismaðurin ella tann myndugleiki, 
ið landsstýrismaðurin heimilar, og løgreglan, 
kunnu við at vísa hóskandi samleikaprógv uttan 
rættarúrskurð fremja kanningar av skipum ella 
havstøðum, ið eru neyðugar at forða fyri ella at 
basa dálking, um so er, at burturbeining ella 
útlát er farið fram, ella vandi er fyri hesum. 
Kanningarnar skulu ikki hava óneyðugar 
seinkingar ella útreiðslur við sær fyri skipið. 
Stk. 2. Eru lógarbrot, sum nevnd í stk. 1, framd 
uttan fyri sjóumveldið, kunnu heimildirnar 
sambært stk. 1 bert verða nýttar ímóti 
útlendskum skipum, um burturbeining er 
framd, og um grundaður illgruni er um, at 
brotið er framt av viðkomandi skipi. 
 
§ 31. Landsstýrismaðurin ella tann myndugleiki, 
ið landsstýrismaðurin heimilar, kann banna 
skipi ella havstøð at halda fram við sigling ella 
øðrum virksemi, ella geva boð um, at sigling og 
annað virksemi skal vera sambært álagdari 
fyriskipan, um so er, at burturbeining ella útlát, 
ið ganga ímóti lógini ella reglum, ásettum 
sambært lógini, ella eru fevnd av § 39 um 
tvingandi umstøður, eru farin fram ella vandi er 
fyri hesum, og bannið ella boðini eru neyðug at 
forða fyri ella basa dálking. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann seta í verk 
onnur inntriv enn tey, ið eru nevnd í stk. 1, um 
hetta er neyðugt at forða fyri ella basa álvar-
samari dálking. 
Stk. 3. Eru lógarbrot, sum nevnd í stk. 1, framd 
uttan fyri føroyskt sjóumveldi, kunnu 
heimildirnar sambært stk. 1 bert nýtast mótvegis 
útlendskum skipum, um burturbeining er framd 
og um grundaður illgruni er um, at brotið er 
framt av viðkomandi skipi. 
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Stk. 4. Avgerðir um bann ella boð sambært stk. 
1 og 2 skulu skjótast gjørligt kunngerast skipara, 
stjóra, eigara ella brúkara av skipi ella havstøð. 
Avgerðin skal latast skrivliga og upplýsast skal 
um orsøkina til bannið ella boðini. Er talan um 
at halda skipi ella havstøð aftur, skal upplýsast 
um treytirnar fyri at lata skip ella havstøð leysa.  
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann 
almannakunngera upplýsingar um, at skip er 
hildið aftur og t.d. navnið á klassafelagnum og 
orsøkirnar til, at skipið er hildið aftur. 
 
§ 32. Landsstýrismaðurin ella tann myndugleiki, 
ið landsstýrismaðurin heimilar, kann seta skipi 
bann fyri at koma í føroyska havn, um 
1) skipið fer avstað ella heldur áfram við 

sigling, hóast siglingarbann sambært § 31, 
ella 

2) skipið ikki fer til ta skipasmiðju, sum er 
ávíst av landsstýrismanninum sambært stk. 
3, fyri at bøta um tað, ið hevði við sær, at 
skipið varð hildið aftur. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ella tann 
myndugleiki, ið landsstýrismaðurin heimilar, 
kann seta bann fyri, at skip, ið hava framt brot á 
ásetingar um lóghald, givið av einum landi, 
koma í føroyska havn.  
Stk. 3. Hóast bann er sett einum skipi at koma í 
havn, kann landsstýrismaðurin loyva skipinum 
at koma í ávísa havn, um framhaldandi sigling 
setur mannalív í vanda, hevur við sær skaða á 
umhvørvið, ella um átrokandi trygdaratlit krevja 
tað, ella hetta er neyðugt fyri at bøta um skaða 
ella brek. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ella tann myndug-
leiki, ið landsstýrismaðurin heimilar, setur eitt 
atkomubann úr gildi, tá ið tey viðurskifti, ið 
førdu til bannið, eru fingin í rættlag. 
 
§ 33. Er burturbeining ella útlát framt, ella er 
vandi fyri hesum, og hetta gongur ímóti lógini 
ella reglum, ásettar við heimild í lógini, ella er 
fevnt av § 39 um tvingandi umstøður, og hetta 
hevur við sær tilbúgvingar- ella basingar-
útreiðslur fyri land ella kommunur, skulu hesar 
rindast av skipi ella havstøð.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann geva eigara ella 
brúkara av skipi ella havstøð boð um at veita 
trygd fyri útreiðslum, nevndar í stk. 1. Boðini 
skulu latast skrivliga. Landsstýrismaðurin kann 
gera av, at skip ella havstøð skal haldast aftur, til 
trygdin er veitt. Avgerðin skal latast skrivliga, og 

upplýsast skal um treytirnar fyri at lata skip ella 
havstøð leysa.  
 

Kapittul 17 
Eftirlit 

 
§ 34. Landsstýrismaðurin hevur eftirlitið við, at 
ásetingarnar í lógini og reglur, ásettar sambært 
lógini, verða hildnar.  
Stk. 2. Fyri at fremja eftirlitið hevur lands-
stýrismaðurin ella tann myndugleiki, sum hann 
heimilar, og løgreglan, við at vísa hóskandi 
samleikaprógv, uttan rættarúrskurð atgongd til 
skip, havstøðir og skjøl teirra, og at taka sýni. 
Eftirlitið skal ikki hava við sær óneyðugar 
seinkingar ella útreiðslur fyri skip ella havstøðir.  
 
§ 35. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 
reglur um brúk av evnum at spora ólógliga 
burturbeining og aðra dálking frá føroyskum og 
útlendskum skipum.  
 

Kapittul 18 
Aðrar ásetingar 

 
§ 36. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
gjald fyri endurrindan av útreiðslum, ið 
myndugleikar hava í sambandi við umsiting av 
og eftirlit sambært lógini.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
gjald, herundir reglur um rentu og panting. 
 
§ 37. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um, 
hvussu upplýsingar, herundir formkrøv til 
skrivligar og elektroniskar upplýsingar, sum 
verða kravdar sambært lógini og reglum, ásettar 
sambært lógini, skulu latast.  
 
§ 38. Útgerð ella skipanir, sum eru kravdar 
umborð á skipum ella havstøðum sambært hesi 
lóg ella í reglum, ásettar sambært lógini, skulu 
vera góðkendar av landsstýrismanninum ella tí 
myndugleika, sum landsstýrismaðurin hevur 
heimilað.  
Stk. 2. Er talan um útlendsk skip, skulu 
skipanirnar ella útgerðin góðkennast av 
heimilaðum myndugleika í einum landi, sum 
hevur tikið undir við sáttmálanum um 
fyribyrging av dálking frá skipum.  
 
§ 39. Ásetingarnar í kapitlunum 2-8 og 10-12 og 
reglur, ásettar sambært hesum kapitlum, eru ikki 
galdandi, tá ið talan er um tvingandi umstøður: 
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1) burturbeining, útlát ella søkking fer fram 
fyri at bjarga mannalívum ella at tryggja 
trygd á skipi, havstøð ella flogfari, ella 

2) útlátið er orsakað av skaða á skip ella 
havstøð ella útgerð teirra og øll rímilig tiltøk 
eru sett í verk fyri at sleppa undan ella 
minka um útlátið. 

 
Kapittul 19 

Fyrisitingarligar reglur og kæra 
 
§ 40. Landsstýrismaðurin kann heimila stovni 
undir sær ella øðrum landsstovni, at útinna tær 
heimildir, sum sambært hesi lóg liggja hjá 
landsstýrismanninum.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um 
kæru og reglur um, at ein avgerð ikki skal kunna 
kærast fyrisitingarliga, ella at avgerðin bert skal 
kunna kærast til ein ávísan kærustovn.  
 
§ 41. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um, 
at ávísar góðkenningar og loyvi ikki kunnu 
verða nýtt, fyrr enn kærufreistin er úti, og at ein 
kæra skal hava steðgandi virknað.  
Stk. 2. Loyvi, sum eru givin sambært hesi lóg 
ella einari lóg, sum verður sett úr gildi við hesi 
lóg, kunnu broytast ella takast aftur, um fyrilit 
fyri verju av havumhvørvinum gera hetta 
neyðugt. 
 

Kapittul 20 
Rannsóknir og lóghald 

 
§ 42. Rannsóknir í málum um brot á reglurnar í 
hesi lóg og á reglur, ásettar við heimild í lógini, 
kunnu verða framdar sambært reglunum í 
rættargangslógini um rannsóknir í málum, sum 
eftir lógini kunnu hava við sær fongsulsrevsing.  
Stk. 2. Rannsóknir í málum um ólógliga 
burturbeining av olju frá skipum sambært § 7 
kunnu verða gjørdar av landsstýrismanninum 
ella tí myndugleika, sum landsstýrismaðurin 
heimilar, og løgregluni, sambært reglunum í 
rættargangslógini um rannsóknir.  
Stk. 3. Rannsóknir í málum um ólógliga 
burturbeining av olju frá havstøðum sambært § 
7 ella § 19 kunnu verða gjørdar av landsstýris-
manninum ella tí myndugleika, sum landsstýris-
maðurin heimilar, og løgregluni, sambært 
reglunum í rættargangslógini um rannsókn.  
Stk. 4. Verður revsiábyrgd sambært §§ 44-45 
staðfest, kann avvarðandi skip ella havstøð 
verða hildin aftur av eftirlitsmyndugleikanum 

ella av løgregluni vegna eftirlitsmyndugleikan, til 
bøtur og málskostnaður eru goldin, ella trygd er 
veitt fyri gjaldinum. Verður hetta ikki gjørt í 
seinasta lagi 2 mánaðir eftir, at málið er endaliga 
avgjørt, kann avvarðandi myndugleiki søkja sær 
fulnað í skipi ella havstøð. 
Stk. 5. Reglurnar í stk. 4 eru ikki galdandi fyri 
revsiábyrgd fyri brot á § 7 um burturbeining av 
olju. 
 
§ 43. Í málum um burturbeining av olju, sum 
eru brot á § 7, stk. 1, ella á reglur, ásettar 
sambært § 7, stk. 2, kunnu skip verða hildin 
aftur av løgregluni ella tí, sum landsstýris-
maðurin heimilar.  
Stk. 2. Skip kann verða hildið aftur, um tað er 
neyðugt at tryggja krav um rindan av bót, 
málskostnað ella inndrátti, herundir inndrátti av 
virðum, tó bert til nevndu upphæddir eru 
goldnar, ella trygd er veitt. Verður hetta ikki 
gjørt innan 2 mánaðir eftir, at málið er endaliga 
avgjørt, kann fulnaður søkjast í skipinum. 
Skipið kann tó ikki verða hildið aftur, um tann, 
sum hevði ræðið á skipinum, tá ið 
burturbeiningin varð framd, av órøttum hevði 
ræði á tí.  
Stk. 3. Landsstýrismaðurin ella tann, sum 
landsstýrismaðurin heimilar, kann harumframt 
halda aftur skjøl, pappír og onnur prógv av 
líknandi slagi.  
Stk. 4. Tá ið skip verður hildið aftur, verður 
kapittul 74 í rættargangslógini um lóghald nýtt 
við teimum broytingum, sum fylgja av stk. 1-3.  
 

Kapittul 21 
Revsing, skiftisreglur o.a. 

 
§ 44. Er ikki hægri revsing ásett í aðrari 
lóggávu, verður tann revsaður við bót, sum 
1) brýtur § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 13, stk. 1, § 

14, stk. 1 og 2, § 17, § 21, stk. 1 og § 25, stk. 
1, 

2) setur treytir sambært § 18, stk. 2 og § 25, 
stk. 2 til viks, 

3) ikki letur inn fráboðan sambært § 26, stk. 1-
2, ella upplýsingar sambært § 26, stk. 3, 

4) ikki fylgir banni ella boðum sambært § 31, 
stk. 1-2, ella banni sambært § 32, stk. 1 og 2,  

5) forðar kanningum sambært § 30, stk. 1 og 2, 
ella eftirliti sambært § 34, stk. 1 og 2, ella 

6) forðar fyri, at skip verður hildið aftur 
sambært § 33, stk. 2. 
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Stk. 2. Ásetan av bót fyri brot á § 7, stk. 1 og 2 
skal hava støði í tí nøgd av olju, ið er 
burturbeind.  
Stk. 3. Revsingin kann hækka til fongsul í upp 
til 2 ár, um brotið er framt við vilja ella við 
grovum ósketni, og um tað við brotinum er 
1) voldur skaði á umhvørvið, ella elvt er til 
vanda fyri slíkum skaða, ella 
2) peningaligur fyrimunur er fingin, ella tílíkur 
fyrimunur hevur verið tilætlaður fyri 
viðkomandi sjálvan ella onnur, eitt nú við 
sparingum. 
Stk. 4. Reglurnar í stk. 3 eru ikki galdandi fyri 
brot, framd av útlendskum skipum. Fyri brot, 
framd av útlendskum skipum, kann revsingin 
hækka til fongsul í 2 ár, um brotið er framt á 
sjóumveldinum, og dálkingin er álvarsom og 
framd við vilja. 
 
§ 45. Í reglum, sum eru ásettar við heimild í § 7, 
stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, § 10, § 11, § 12, stk. 2, § 
13, stk. 3-6, § 14, stk. 4, § 15, § 16, § 18, stk. 2, 
§§ 19-20, §§ 27-29, §§ 35- 37 og § 41, stk. 1, 
kunnu verða ásettar reglur um revsing við bót. 
Tað kann somuleiðis verða ásett, at revsingin 
kann hækka til fongsul í upp til 2 ár undir 
umstøðum, sum eru samsvarandi teimum, ið 
eru nevndar í § 44, stk. 3. Fyri brot, framd av 
útlendskum skipum, kann tó einans ásetast, at 
revsingin kann hækka til fongsul í 2 ár undir 
samsvarandi umstøðum, sum nevndar í § 44, 
stk. 4. 
Stk. 2. Ásetan av bót fyri brot á reglur, ásettar 
sambært § 7, stk. 2 og § 19, skal hava støði í tí 
nøgd av olju, ið er burturbeind.  
 
§ 46. Landsstýrismaðurin ella tann, ið 
landsstýrismaðurin heimilar, kann í málum um 
brot á § 7 um burturbeining av olju, har ikki 
verður roknað við hægri revsing enn bót, í 
einum sektaruppskoti boða frá, at málið kann 
verða avgjørt uttan rættarmál, um tann, ið hevur 
framt brotið, játtar seg sekan í brotinum og 
váttar at vera til reiðar at gjalda bótina sambært 
sektaruppskotinum innan nærri ásetta freist. 

Eftir áheitan kann landsstýrismaðurin ella tann, 
ið landsstýrismaðurin hevur heimilað, leingja 
freistina. Á sama hátt kunnu krøv um inndrátt, 
sum t.d. inndrátt av virðum, verða avgjørd 
uttan rættarmál.  
Stk. 2. Stk. 1 verður samsvarandi nýtt í málum 
um brot á reglur, ásettar sambært § 19, 
viðvíkjandi burturbeining av olju frá 
havstøðum.  
Stk. 3. Reglurnar í rættargangslógini um krøv til 
innihaldið í ákæruritum og reglurnar um, at ein 
ákærdur ikki hevur skyldu at geva frágreiðing, 
verða samsvarandi nýttar viðvíkjandi sektar-
uppskotum. 
Stk. 4. Góðtekur tann, ið hevur framt brotið, 
bótina, fellur rættarsóknin burtur.  
 
§ 47. Feløg v.m. (løgfrøðiligir persónar) kunnu 
koma undir revsiábyrgd eftir reglunum í kapitli 
5 í revsilógini. 
 
§ 48. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. mai 
2005.  
Stk. 2. Samstundis fer úr gildi Anordning nr. 
646 af 12. august 1999 om ikrafttræden for 
Færøerne af lov om beskyttelse af havmiljøet. 
 
§ 49. Reglur, sum eru ásettar við heimild í 
kongligu fyriskipanini, nevnd í § 48, stk. 2, 
verða verandi í gildi, til reglur, ásettar við 
heimild í hesi lóg, koma í staðin. Brot á 
reglurnar verða revsað sambært reglunum, sum 
higartil hava verið galdandi.  
 
§ 50. Avgerðir, tiknar sambært reglunum, 
nevndar í § 48, stk. 2 og § 49, varðveita gildi, til 
nýggj avgerð verður tikin sambært hesi lóg ella 
sambært reglum, ásettar við heimild í hesi lóg. 
Brot á slíkar avgerðir verða revsað sambært 
teimum reglum, sum higartil hava verið í gildi. 
 
§ 51. Mál, sum eru til viðgerðar, tá ið lógin 
kemur í gildi, verða viðgjørd sambært teimum 
reglum, sum higartil hava verið í gildi.
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Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
 
Havumhvørvismál vórðu yvirtikin sum føroyskt málsøki 1. mai 2003. Yvirtøkan ber við 
sær, at umsitingar- og lóggávuvaldið nú er í hondunum á ávikavist landsstýrinum og 
Løgtinginum. Eftir yvirtøkuna tók landsstýrið avgerð um at dagføra og føroyska lógina um 
verju av havumhvørvinum, ið higartil hevur verið donsk, sí kongligu fyriskipan nr. 646 frá 
12. august 1999 til verju av havumhvørvinum, og er innihaldið í ásetingunum í 
lógaruppskotinum áleið tað sama sum í kongligu fyriskipanini.  
 
1.1 Endamál lógarinnar 
 
Endamálið við lógini er at varðveita eitt reint og ríkt hav og at fyribyrgja dálking av havi, 
strond og luft og aðra ávirkan á náttúru og umhvørvi frá virksemi á sjónum. Felags fyri 
hav- og luftdálking er, at dálkingin og avleiðingarnar av henni kunnu ferðast um landamørk. 
Ein dálking, framd í einum landi, kann dálka og ávirka umhvørvið í einum øðrum landi. 
 
Endamál lógarinnar er harumframt at fremja altjóða sáttmálar um verju av 
havumhvørvinum, ið Føroyar hava tikið undir við. Hetta er tó ikki ein nýskipan í mun til 
kongligu fyriskipanina við undantaki av, at ST havrættarsáttmálin frá 1982 verður framdur 
við hesum lógaruppskoti.   
 
Teir mest týðandi altjóða sáttmálarnir til verju av havumhvørvinum, sum Føroyar hava tikið 
undir við, eru:  
• ST havrættarsáttmálin (UNCLOS1) um umhvørvi, handhevjan o.a.  
• MARPOL2 sáttmálin til fyribyrging av dálking frá skipum  
• OSPAR3 sáttmálin til verju av havumhvørvinum í landnyrðingsatlantshavi 
• OPRC4 sáttmálin um tilbúgving og samstarv í sambandi við oljudálking 
• London5 sáttmálin um dumping  
 
ST-havrættarsáttmálin frá 1982, sum Løgtingið hin 10. apríl 2003 samtykti at mæla 
ríkisstjórnini til at seta í gildi fyri Føroyar, verður eisini nevndur grundlóg havsins. Sáttmálin 
hevur umfatandi ásetingar um friðaliga nýtslu av og útinnan av myndugleika á høvunum, og 
fevnir um øll havøki, loftrúmið og djúphavið. 
 
Sáttmálin hevur eisini í kapittul XII drúgvar reglur um verju av havumhvørvinum. 
Reglurnar fevna um flest øll sløg av dálking, so sum dálking frá skipum, virksemi á landi, 
virksemi á havbotninum og søkking. Ásetingarnar í sáttmálanum eru líkar teimum ofta sera 
útgreinaðu reglunum á umhvørvisøkinum, ið eisini eru ásettar í øðrum sáttmálum so sum 
MARPOL hjá altjóða sjóvinnufelagskapinum IMO6 undir ST.  
 

                                                 
1 United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 
2 MARPOL 73/78, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as 

modified by the Protocol of 1978 relating thereto 
3 OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic 
4 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation, 1990 
5 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter, 1972 
6 International Maritime Organization 
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Ásetingarnar í lógaruppskotinum eru í stóran mun grundaðar á MARPOL sáttmálan, sum 
Løgtingið samtykti at seta í gildi fyri Føroyar hin 19. september 1984. Sáttmálin inniheldur 
umframt sjálvan sáttmálatekstin tvær protokollir og seks fylgiskjøl. Protokollirnar eru um 
ávikavist fráboðan av vanlukkum til sjós, har vandamikil evni eru innblandað, og leiðreglur 
í sambandi við at loysa ósemjur millum limalond. Tey seks fylgiskjølini hava nágreiniligar 
ásetingar um útleiðingar og burturbeiningar frá skipum: 
 

o Fylgiskjal I um fyribyrging av oljudálking 
o Fylgiskjal II um fyribyrging av dálking við skaðiligum flótandi evnum sum 

leysafarmur (kemikaliutangaskip) 
o Fylgiskjal III um fyribyrging av dálking við skaðiligum evnum, sum eru innpakkað 
o Fylgiskjal IV um fyribyrging av dálking frá kloakkspillivatni 
o Fylgiskjal V um fyribyrging av dálking við burturkasti 
o Fylgiskjal VI um fyribyrging av luftdálking (sum Føroyar væntandi fara at staðfesta 

í næstum) 
 
MARPOL sáttmálin, saman við protokollunum og fylgiskjølunum, hevur altjóða gildi, tó 
við undantaki av fylgiskjali VI, sum fær altjóða gildi hin 19. mai 2005. Tað, at sáttmálin 
hevur altjóða gildi, merkir í stuttum, at skip, ið eru skrásett í Føroyum, skulu lúka 
ásetingarnar í sáttmálanum, uttan mun til um skipið er í føroyskum, útlendskum ella altjóða 
sjógvi.  
 
Føroyar hava í desember 2002 fingið atlimaskap í IMO. Atlimaskapurin gevur rætt at taka 
lut á øllum fundum, eins og vit hava talurætt, men ikki atkvøðurætt. MARPOL sáttmálin 
verður fyrisitin av umhvørvisnevndini7 hjá IMO, sum hevur fund uml. 8. hvønn mánaða. 
Síðani í 2003 hava Føroyar luttikið á hesum fundum. 
 
OSPAR sáttmálin, sum Løgtingið hin 23. oktober 1998 samtykti at mæla ríkisstjórnini til at 
seta í gildi fyri Føroyar, er ein samanlegging av Oslo sáttmálanum um fyribyrging av dálking, 
ið stavar frá dumping frá skipum og flogførum, og Paris sáttmálanum um fyribyrging av 
dálking av havinum frá keldum á landi. Sáttmálin er ein regionalur sáttmáli fyri 
landnyrðingspartin av Atlantshavinum. Sáttmálin hevur umframt sjálvan sáttmálatekstin 
fýra fylgiskjøl: 
 

o Fylgiskjal I um fyribyrging av dálking frá landi 
o Fylgiskjal II um fyribyrging av dálking frá dumping og brenning 
o Fylgiskjal III um fyribyrging av dálking í sambandi við frálandsvirksemi 
o Fylgiskjal IV um meting av dálkingarstøðuni í havinum 
o Fylgiskjal V um vernd av vistskipanum og lívfrøðiligum fjølbroytni í havinum (Er 

ikki staðfest fyri Føroyar) 
 
OPRC sáttmálin frá 1990, sum m.a. hevur sín uppruna í tí sera álvarsomu Exxon Valdez 
vanlukkuni í Alaska í 1989, varð góðkendur av Løgtinginum hin 13. november 2002, og 
hevur sum endamál at skapa grundarlag fyri samstarvi millum lond fyri at basa 
oljudálkingum. Sáttmálin setur m.a. krøv til tilbúgvingarætlanir, samskifti og samstarv. 
 

                                                 
7 Marine Environmental Protection Committee (MEPC) 
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London sáttmálin frá 1972 um fyribyrging av dálking av havinum frá søkking av burturkasti 
o.ø., sum er ein altjóða sáttmáli undir IMO, setti við ávísum tíðarfreistum forboð fyri 
dumping av eitt nú kemiskum burturkasti, ídnaðarburturkasti og brenning av kemiskum 
burturkasti á flótandi brennistøðum. 
 
1.2 Galdandi lóggáva og nýskipan 
 
Ásetingarnar í uppskotinum til nýggja lóg byggja í stóran mun á kongligu fyriskipanina um 
havumhvørvisvernd. Lógaruppskotið kemur í staðin fyri kongligu fyriskipanina, nú 
málsøkið havumhvørvisvernd er yvirtikið sum føroyskt sermál. Lógaruppskotið er dagført í 
mun til altjóða sáttmálar, serliga MARPOL.  
 
Felags fyri lógaruppskotið og galdandi kongligu fyriskipanina er, at talan er um rammulógir. 
Hetta merkir í stuttum, at nógvar lógarásetingar eru, sum geva landsstýrismanninum 
heimild at áseta neyvari reglur í kunngerðum. Grundgevingin fyri hesum er m.a.:  
 

• Altjóða sáttmálar broytast, og verða ískoytisreglur gjørdar so hvørt, sum nýggj vitan 
kemur fram 

• Teknisk krøv til skip, havstøðir og útbúnað eru ov nágreinilig til at verða ásett í lóg  
• Ásetingar og broytingar av tekniskum krøvum kunnu gerast uttan neyðugt er við 

lógarbroytingum 
 
Hesar kunngerðir eru í gildi við heimild í kongligu fyriskipanini: 
 

o Kunngerð nr. 20 frá 1987 um móttøkuskipan av oljurestum og -blandingum, 
kloakkavlopsvatni og burturkasti í føroyskum havnum 

o Kunngerð nr. 30 frá 2001 um at senda inn fráboðan sambært havumhvørvislógini 
o Kunngerð nr. 31 frá 2001 um gjøld eftir havumhvørvislógini 
o Kunngerð nr. 32 frá 2001 um fráboðan av upplýsingum um vandamikið ella 

dálkandi góðs umborð á skipum 
o Kunngerð nr. 33 frá 2001 um móttøkuskipanir í føroyskum havnum fyri leivdir og 

blandingar av skaðiligum flótandi evnum, ið verða flutt sum leysafarmur (í bulk) 
o Kunngerð nr. 36 frá 2001 um umhvørvisgóðkenning av snarferjuleiðum 
o Kunngerð nr. 37 frá 2001 um nýtslu og burturbeining av evnum og tilfari frá 

havstøðum 
o Kunngerð nr. 38 frá 2001 um aftursøkking av tilfari, sum er tikið upp av 

havbotninum  
 
Kunngerðirnar hava framveigs gildi, eftir at nýggja havumhvørvislógin er samtykt. Seinni er 
ætlanin at dagføra og laga kunngerðirnar til nýggju lógina. Harumframt er tørvur á at seta 
nýggjar kunngerðir í gildi um t.d. burturbeining av burturkasti og olju frá skipum.  
 
Roynt hevur verið at geva føroysku lógini ein greiðari bygnað enn tann, sum er í kgl. 
fyriskipanini. Evnini eru býtt upp í hesar kapitlar: 
 
1. Endamál, aðalreglur og allýsingar 
2. Olja 
3. Flótandi evni, ið verða flutt sum leysafarmur 
4. Evni og tilfar, ið eru innpakkað, bingjur o.a. 
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5. Føst evni, ið verða flutt sum leysafarmur 
6. Kloakkspillivatn 
7. Burturkast 
8. Luftdálking 
9. Móttøkuskipanir 
10. Søkking 
11. Frálandavirksemi 
12. Onnur dálking 
13. Meting um fylgjur fyri náttúru og umhvørvi 
14. Tilbúgving 
15. Fráboðanir 
16. Inntriv 
17. Eftirlit 
18. Aðrar ásetingar 
19. Fyrisitingarligar reglur og kæra 
20. Rannsóknir og lóghald 
21. Revsing, skiftisreglur o.a. 
 
Felags fyri fleiri ásetingar í lógini er, at tær eru strangari á sjóumveldinum enn uttanfyri. 
Soleiðis er t.d. við burturbeining av olju og burturkasti, sum er bannað á føroyskum 
sjóumveldi. Føroyska sjóumveldið er 12 fjórðingar úr grundlinjunum, sbr. kgl. fyriskipan 
nr. 240 frá 30. apríl 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om afgrænsning af søterritoriet.  
 
Nakrar nýskipanir eru í lógaruppskotinum í mun til galdandi lóggávu: 
 
Ábyrgdarbýtið í sambandi við basing av dálking á sjónum millum land og kommunur er 
broytt. Kommunur hava mangan ført fram, at tær ikki eru nøgdar við uppgávu- og 
ábyrgdarbýtið, sum er í kongligu fyriskipanini. Broytingin hevur við sær, at ábyrgdarøkið hjá 
kommununi fyri basing av olju- og kemikaliudálking á strondini er skert. Tað mesta 
virksemi í kommununum, ið hevur við sær vanda fyri olju- og kemikaliudálking av sjónum 
og av strondini, gongur fyri seg kring og í havnunum. Við nýggja uppgávu- og 
ábyrgdarbýtinum verður ábyrgdin hjá kommununum at basa olju- og kemikaliudálking av 
strondini í stóran mun avmarkað til strendurnar, ið liggja upp at, fram við og innan fyri 
havnarløgini. Tað vil siga, at tað serliga eru strandarøki, sum marka upp at havnum, 
havnaløgum, bátahyljum o.s.fr., ið eru ábyrgd hjá kommununum, meðan landið hevur 
ábyrgd av aðrari strandadálking, tá dálkingin kemur frá sjónum. Hetta merkir, at 
kommunurnar eisini hava ábyrgd av at basa olju- og kemikaliudálking av strandarøkjum, tá 
dálkingarkeldan er á landi. 
 
Ein nýskapan er ásetingin um skyldu at meta um fylgjur fyri náttúru og umhvørvi, áðrenn 
størri verkætlanir ella virksemi verður sett í verk fram við sjóvarmálanum ella úti á sjónum. 
Hugsað verður serliga um størri byggi- og verkalagsarbeiði, so sum uppfyllingar. 
 
1.3 Fyrisiting 
 
Sambært lógaruppskotinum hevur landsstýrismaðurin heimild at leggja umsitingar- og 
eftirlitsuppgávurnar eftir lógini og reglum, ásettar við heimild í lógini, til myndugleikar og 
stovnar undir landsstýrinum. Teir stovnar og myndugleikar, ið sipað verður til, eru hesir: 

• Umhvørvisdeildin á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni 
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• Skipaeftirlitið  
• Fiskiveiðieftirlitið 
• MRCC Tórshavn 

 
Umhvørvisdeildin á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni er fakligur myndugleiki á 
umhvørvisøkinum, bæði á sjógvi og landi. Landsstýrismaðurin hevur ætlanir um at leggja 
flestu umsitingaruppgávurnar sambært hesi lóg til umhvørvisdeildina og 
eftirlitsuppgávurnar verða væntandi býttar ímillum umhvørvisdeildina, Skipaeftirlitið og 
Fiskiveiðieftirlitið. Uppgávur viðvíkjandi fráboðan um dálking o.t. verður latið upp í 
hendurnar á MRCC Tórshavn. Skipaeftirlitið, Fiskiveiðieftirlitið og MRCC Tórshavn eru 
stovnar og deildir undir Fiskimálaráðnum. 
 
Umhvørvisdeildin er bygnaðarliga skipað sum deild í Heilsufrøðiligu Starvsstovuni og er 
partur av málsøkinum hjá landsstýrismanninum við umhvørvismálum, 
meðan Heilsufrøðiliga Starvsstovan er stovnur undir Vinnumálaráðnum. 
 
Landsstýrismaðurin arbeiðir við at fremja bygnaðarliga tilmælið frá arbeiðsbólkinum 
viðvíkjandi náttúru- og umhvørvisvernd frá 2001, har skotið varð upp at skipa eina samlaða 
náttúru-, umhvørvis- og lendisfyrisiting við beinleiðis tilvísing til landsstýrismannin við 
umhvørvismálum. Ein slíkur bygnaður gevur landsstýrismanninum betri karmar at raðfesta, 
skipa og fremja framtíðar fyrisiting av náttúru-, umhvørvis- og lendispolitikkinum hjá 
landsstýrinum. Ein broyttur bygnaður við samanlegging av verandi umsiting á økinum skal 
tryggja gjøgnuskygni og at náttúru-, umhvørvis- og lendismál ikki verða samantvinnað við 
onnur málsøki.  
 
1.4 Hoyringspartar 
 
Hesir myndugleikar og feløg fingu lógaruppskotið til hoyringar: 
 
Fiskimálaráðið  
Skipaeftirlitið  
Fiskiveiðieftirlitið  
MRCC Tórshavn 
Brunaumsjón Landsins 
Vinnumálaráðið 
Oljufyrisitingin 
Atlantsflog 
Fíggjamálaráðið 
Løgmansskrivstovan 
Mentamálaráðið  
Føroya Náttúrugripasavn 
Fiskirannsóknarstovan 
Heilsufrøðiliga starvsstovan 
Strandfaraskip landsins 
Føroya kommunufelag  
Kommunusamskipan Føroya  
Føroya fiskimannafelag 
Føroya reiðarafelag 
Vinnuhúsið við feløgum 
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Føroya náttúru- og umhvørvisverndarfelag 
Maskinmeistarafelag Føroya 
Føroya skipara- og navigatørfelag 
Tórshavnar bátafelag 
P/f Statoil  
Føroya Shell 
OSR Faroes 
FOÍB, Føroya oljuídnaðarbólkur 
Sp/f Vágs Skipasmiðja 
P/f Klaksvíkar Skipasmiðja 
P/f Tórshavnar Skipasmiðja 
Ríkisumboðið 
 
Harumframt hevur lógaruppskotið ligið frammi á heimasíðuni hjá Innlendismálaráðnum á 
www.imr.fo til almenna hoyring.  
 
1.5 Viðmerkingar til lógaruppskotið 
 
Niðanfyri er ein samandráttur av ítøkiligu viðmerkingunum, sum eru komnar inn til 
Innlendismálaráðið í sambandi við hoyringina.  
 
Viðmerkingarnar eru viðgjørdar, og upplýst verður, hvørjar viðmerkingar 
landsstýrismaðurin hevur tikið til eftirtektar og rættað inn í uppskotið og hvørjar ikki eru 
tiknar til eftirtektar. Víst verður eisini á, at kommunufeløgini í mun til ásetingarnar um 
tilbúgving í kapittul 14 hava fingið upprunauppskotið og eitt broytt uppskot til 
viðmerkingar. Landsstýrismaðurin hevur lagt dent á, at ásetingarnar um tilbúgving skuldu 
orðast í tøttum samstarvi við kommunufeløgini. Eisini sæst, at flestar viðmerkingar eru 
gjørdar til kapittul 14 um tilbúgving. 
 
Hesir myndugleikar og feløg hava ummælt lógaruppskotið: 

o Kommunusamskipan Føroya 
o Føroya Kommunufelag 
o MRCC Tórshavn 
o Skipaeftirlitið 
o Brunaumsjón Landsins 
o Heilsufrøðiliga Starvsstovan 
o P/f Føroya Shell 
o FOIB 
o P/f Statoil Føroyar 
o Mentamálaráðið 
o Strandfaraskip Landsins 

 
Viðmerkingar frá Kommunusamskipan Føroya (KSF) 
 
KSF hevur víst á, at hugtakið “virksemi á landi”, ið felagið skilir sum samheiti við 
“virksemi í kommununi” er í andsøgn við lógarøkið, sum upprunaliga allýst í grein 2, stk. 1. 
Landsstýrismaðurin hevur tikið viðmerkingina til eftirtektar. 
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KSF hevur eisini viðmerkt, at ósamsvar er millum ábyrgdarøkið hjá kommunum at basa 
dálking og so skylduni at gera tilbúgvingarætlan. Viðmerkingin er tikin til eftirtektar og 
uppskotið broytt, so samsvar er millum ábyrgdarøkini. 
 
KSF vísir eisini á, at ábyrgdarmarkið millum land og kommunur viðvíkjandi tilbúgving 
eigur at verða greiðari, bæði funktionelt og landafrøðiliga. Eisini hevur felagið boðið seg 
fram sum samstarvspart at gera ábyrgdarmarkið greiðari. Fundir hava verið millum felagið 
og ráðið, og eru núverandi ásetingar í tilbúgvingarkapittlinum orðaðar í tøttum samstarvi 
við felagið og er felagið gingið burtur frá ynskinum um eitt neyvt ásett landafrøðiligt mark.  
 
KSF hevur harumframt gjørt vart við, at tað er umráðandi fyri kommunurnar at talan er um 
eitt alment galdandi ábyrgdarøki, óansæð um talan er um tilbúgving, rættin at nýta økið til 
vinnulig endamál o.s.fr. Landsstýrismaðurin ásannar, at tað kann vera trupult hjá 
kommunum at fyrihalda seg til ymisk ásett ábyrgdarøki, men er hetta ikki eitt mál, ið kann 
loysast í lógini um havumhvørvisvernd. 
 
Viðvíkjandi ásetingini um móttøkuskipanir vísir KSF á, at tað ikki kann verða rætt, at 
landsstýrismaðurin einsamallur kann áseta gjald fyri útreiðslur, sum kommunurnar hava av 
at seta hesar á stovn og reka tær. Landsstýrismaðurin hevur gjørt av at umorða 
viðmerkingarnar til ásetingina, so tað týðiligari kemur fram, at landsstýrismaðurin einans 
treytar sær eina heimild at áseta reglur um, eftir hvørjum leisti kommunurnar kunnu taka 
gjald. Støddina á gjaldinum hava kommunurnar heimild at áseta.  
 
KSF hevur viðmerkt, at ein tíðarfreist eigur at verða sett í lógina, so drál ikki kemur í mál, 
sum koma undir reglurnar um at gera metingar um fylgjur fyri náttúru og umhvørvi. 
Landsstýrismaðurin metir tað verða óheppið at áseta eina freist í lógina. Heldur skal 
ásetingin umsitast skynsamt av náttúru- og umhvørvismyndugleikanum, so at 
proportionalitetur er ímillum ætlaðar verkætlanir og virksemi og vavið í kanningunum. Tí er 
tað skilagott, um kommunur, fyritøkur o.t. ganga í tætt samstarv við umhvørvis- og 
náttúrumyndugleikarnar um vavið í kanningararbeiðinum, so óneyðgar útreiðslur ikki 
standanst av ásetingini. Harafturat verður víst á, at ásetingin onki sigur um, hvør tað er, sum 
skal gera metingarnar. Ein kommuna ella ein fyritøka, ið fer undir størri verkætlanir fram 
við sjóvarmálanum ella á sjónum, kann t.d. sjálv gera metingarnar, um hon hevur nøktandi 
náttúru- og umhvørvisførleika til tess. Í øðrum lagi kann verða heitt á ráðgevar um at gera 
metingarnar. 
 
Eisini hevur KSF mælt til, at ásetingarnar um fyrisiting og kæru verða neyvari. 
Landsstýrismaðurin metir, at orðingarnar eru algongdar reglur og vísir á, at fyrisitingin av 
lógini annars verður samsvarandi vanligu fyrisitingarligu reglunum í lóg um almenna 
fyrisiting.  
 
At enda hevur KSF ført fram, at felagið metir lógaruppskotið hava umsitingarligar og helst 
eisini fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar. Viðmerkingin er tikin til eftirtektar. 
 
Viðmerkingar frá Føroya Kommunufelag (FKF) 
 
FKF hevur viðvíkjandi tilbúgving viðmerkt, at tað ber ikki til at hava ymiskar ásetingar um, 
hvar kommunumarkið gongur, og metir felagið tí, at ábyrgdin hjá kommununi er til 
sjóvarmálan. Landsstýrismaðurin ásannar, at skilabest er, um ábyrgdarbýtið millum land og 
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kommunur er eins í øllum málum. Hinvegin metir landsstýrismaðurin, at rætt er at halda 
fast um, at kommunur hava ábyrgd fyri olju- og kemikaliudálking, ið kemur fyri inni í 
havnum, fram við molum o.s.fr., tí hetta vanliga eru dálkingar sum koma fyri av virksemi, 
sum kommunurnar so ella so hava ágóða av.  
 
FKF hevur víst á, at løgreglan er samskipandi myndugleiki í mun til tilbúgving móti dálking 
av sjónum og strondunum. Til hetta viðmerkir landsstýrismaðurin, at kommunurnar í sínari 
tilbúgvingarætlan sjálvar gera av, til hvørjum myndugleikum, stovnum, feløgum og 
persónum tilbúgvingaruppgávurnar verða latnar upp í hendi. Umráðandi er, at 
kommunurnar skipa sína tilbúgving, so tilbúgvingarverkið skjótt kann standa búgvið tá ein 
tilbúgvingarstøða tekur seg upp.  
 
FKF hevur víst á, at viðmerkingarnar til grein 16, stk. 2 um gjald fyri útreiðslur eiga at 
verða neyvari, so eisini útreiðslur til at seta á stovn móttøkuskipanir eru íroknaðar. 
Landsstýrismaðurin hevur gjørt av at taka viðmerkingina til eftirtektar. 
 
Viðmerkingar frá MRCC Tórshavn 
 
MRCC Tórshavn hevur viðvíkjandi tilbúgvingini viðmerkt, at er ivamál um basingin av eini 
olju- ella kemikaliudálking er ábyrgd hjá landinum ella einari kommunu, so eiga báðir partar 
at bera fulla ábyrgd, til endalig greiða er fingin á hesum. Landsstýrismaðurin metir ikki, at 
tørvur er á slíkari áseting. Ístaðin hevur verið roynt at gera ábyrgdarbýtið millum land og 
kommunur greiðari enn í upprunauppskotinum. 
 
MRCC Tórshavn vísir á, at lógin kanska átti at álagt landi og kommunum eitt skipað 
samstarv um tilbúgving móti olju- og kemikaliudálking á sjónum og strondunum. 
Landsstýrismaðurin metir ikki, at eitt lógartvungið samstarv er til betri gagn fyri 
havumhvørvið enn eitt sjálvboðið samstarv.  
 
MRCC hevur viðmerkt, at grein 25 er trupul at skilja, tí her fáa útlendskir myndugleikar 
heimildir uttan fyri føroyska sjóumveldið. Ásetingin er grundað á eina áseting í MARPOL-
sáttmálanum og merkir hetta, at bert lond, ið hava tikið undir við hesum sáttmála, eru 
fevnd av ásetingini.     
 
Viðmerkingar frá Skipaeftirlitinum  
 
Skipaeftirlitið ger í sínum viðmerkingum vart við, at fleiri av ásetingunum í uppskotinum 
eru líkar ásetingum í lóg nr. 165 frá 21. des. 2001 um trygd á sjónum, og tí verður mælt til 
tætt samstarv millum umhvørvismyndugleikan og Skipaeftirlitið. Landsstýrismaðurin 
ásannar, at náttúrlig markamót eru millum regluverk viðvíkjandi trygd á sjónum og vernd 
av havumhvørvinum, tá umræður skip og bátar. Tí tekur landsstýrismaðurin undir við, at 
skilagott er við tøttum samstarvi um eitt nú framtíðar regluásetan, krøv til tøkniligan 
útbúnað umborð á skipum og eftirlit.  
 
Skipaeftirlitið mælir til, at ein myndugleiki verður settur at góðkenna kommunalar 
tilbúgvingarætlanir. Landsstýrismaðurin metir ikki, tað er skilagott, at landsstýrismaðurin 
skal góðkenna kommunalar tilbúgvingarætlanir. Ístaðin skulu kommunurnar sjálvar ráða 
fyri sínari tilbúgving. Hinvegin metir landsstýrismaðurin tað verða eina fortreyt fyri 
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samskipan av landstilbúgvingini, at ein landsmyndugleiki hevur avrit av øllum 
kommunalum tilbúgvingarætlanum savnaðar á einum stað.  
 
Viðmerkingar frá Brunaumsjón Landsins (BL) 
 
BL viðmerkir, at tað er skilagott, at ábyrgd fyri tilbúgvingini móti olju- og kemikaliudálking 
á sjónum er staðfest í lógini, tí ábyrgd kann ikki flytast, meðan uppgávur kunnu. Tí vísir BL 
á, at eitt er at hava ábyrgd av tilbúgvingni, annað er at útinna tilbúgvingaruppgávurnar. 
 
Ein onnur viðmerking frá BL er, at ein kommuna kann koma í fíggjarligt óføri, um dálkarin 
er ókendur, og tí eigur ein høvuðsgoymsla við oljubasingarútgerð at verða sett á stovn, sum 
bæði landið og kommunurnar kunnu gera brúk av, umframt einar 4-5 smærri goymslur úti 
um landið at brúka sum fyrstatiltak, meðan bíðað verður eftir meiri útgerð frá 
høvuðsgoymsluni. Landsstýrismaðurin metir, at skilagott er við størri samskipan um 
tilbúgvingina millum fleiri ella allar kommunur og millum landið og kommunurnar. 
Hugskotið verður tí latið víðari til landsstýrismannin við tilbúgvingarmálum, sum hevur 
ábyrgd av at samskipa landstilbúgvingina. 
 
BL hevur eisini víst á, at tað er umráðandi, at fólk við førleika hava ábyrgd av 
basingarútgerðini. Landsstýrismaðurin er samdur í, at upplæring og venjing er ein fortreyt 
fyri at tryggja eina nøktandi tilbúgving móti dálking á sjónum.  
 
Viðmerkingar frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni (HS) 
 
HS hevur í sínum viðmerkingum sett spurnartekin við, hví aling á sjónum ikki er fevnt av 
lógini.  
 
Grein 20 um aðra dálking gevur landsstýrismanninum heimild at áseta reglur um at 
fyribyrgja dálking og aðra ávirkan á náttúru og umhvørvi enn ta, sum er fevnt av reglunum í 
hinum kapitlunum í lógini. Alistøðir á sjónum eru fevndar av kapitli 5 um serliga dálkandi 
virki í løgtingslóg nr. 134 frá 29.10.1988 um umhvørvisvernd. Hetta merkir, at alistøðir 
skulu hava umhvørvisgóðkenning, sum ásetur treytir fyri virkseminum. Skuldi ein í 
framtíðini ynskt at regulera alivirksemi á sjónum í lógini um havumhvørvisvernd, ber hetta 
til við heimild í grein 20 í verandi lógaruppskoti. Harafturat høvdu alistøðir á sjónum 
komið undir ásetingina í grein 21 um meting um fylgjur fyri náttúru og umhvørvi. Verður 
aling á sjónum í framtíðini flutt í lógina um havumhvørvisvernd, so eigur alivirksemi á 
sjónum at verða strikað í lógini um umhvørvisvernd. 
 
HS viðmerkir eisini, at í grein 42, stk. 3 stóð HS nevnd sum stovnur, meðan 
umhvørvisdeildin á HS stóð nevnd í viðmerkingunum. Landsstýrismaðurin hevur tikið 
viðmerkingina til eftirtektar og strikað allar myndugleikar og stovnar, sum vóru nevndir við 
navni í lógartekstinum, uttan tá talan er um MRCC Tórshavn og løgregluna, grundað á 
teirra sermerktu uppgávur og heimildir eftir lógini. Nevnast kann eisini, at 
landsstýrismaðurin ætlar at fremja heimilingar eftir lógini í skrivum ella í kunngerð.  
 
Viðmerkingar frá P/f Føroya Shell (Shell) 
 
Shell vísir á, at tað er skeivt at knýta móttøkuskipanir til barlast- og skolivatn, ið er blandað 
við olju ella kemikaliu, saman við fyritøkur, sum veita bunkringartænastur. Til hetta er at 
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siga, at ásetingin er tann sama, sum í kongligu fyriskipanini, og talan er ikki um at áleggja 
eitt nú fyritøkum, sum veita bunkringartænastur nakra eyka skyldu. Ásetingin hevur støði í 
fylgiskjali I til MARPOL sáttmálan. Ætlanin við hesi áseting er, at hon bert verður, har 
tørvur er á tí.   
 
Shell vísir á, hvussu viðmerkingarnar til fleiri ásetingar kunnu útbyggjast og gerast neyvari. 
Landsstýrismaðurin hevur tikið flestu tilmælini til eftirtektar. 
 
Shell hevur eisini sett spurnartekin við orðini “munandi nøgd” í grein 26, stk. 2 um 
fráboðan av dálking. Landsstýrismaðurin hevur avgjørt at strika orðingina “munandi nøgd”, 
tí talan altíð vil verða um persónliga meting hjá tí, sum sær dálkingina.  
 
Ein onnur viðmerking frá Shell er, at eftirsum lógaruppskotið í serligu viðmerkingunum 
skjýtur upp bótastøddir, so er tað sannlíkt at uppskotið fær fíggjarligar avleiðingar fyri 
vinnuna. Landsstýrismaðurin metir ikki, at møguligar bøtur fyri brot á lógina kunnu roknast 
sum ein beinleiðis fíggjarlig avleiðing fyri vinnuna, og er viðmerkingin tí ikki tikin til 
eftirtektar. 
 
Viðmerkingar frá Føroya Oljuídnaðarbólki (FOÍB) 
 
FOÍB hevur viðmerkt til grein 19 um nýtslu og burturbeining av evnum og tilfari frá 
havstøðum, at lættari er hjá oljuvinnuni at fyrihalda seg til ásetingina, um hon varð meiri 
neyv og nakað varð sagt um, hvussu ásetingin verður fyrisitin. Landsstýrismaðurin vísir á, at 
ásetingin er ájøvn somu áseting í kongligu fyriskipanini. Kunngerð nr. 37 frá 8. mars 2001 
um nýtslu og burturbeining av evnum og tilfari frá havstøðum er gjørd við heimild í 
nevndu áseting. Kunngerðin verður fyrisitin sambært avgerðum og tilmælum frá OSPAR, 
sum hava nágreiniligar reglur um krøv til kemikaliu, sum verða nýtt.   
 
Eisini hevur FOÍB sett spurnartekin við, um ábyrgdarbýtið millum land og kommunur í 
kapittul 14 um tilbúgving hevur við sær, at fyristøðufeløgini onga ábyrgd hava fyri at seta á 
stovn teirra egnu tilbúgving í sambandi við leiti- ella framleiðsluvirksemi. 
Landsstýrismaðurin vísir á, at ásetingarnar í kapittul 14 ikki troka burtur ásetingar um 
tilbúgving í serlóggávuni, sum eitt nú í kolvetnislógini ella í lógini um trygd á sjónum.  
 
Aðrar viðmerkingar 
  
P/f Statoil Føroyar, Mentamálaráðið og Strandfaraskip Landsins hava boðað 
Innlendismálaráðnum frá, at tey ikki høvdu viðmerkingar til uppskotið. 
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Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
 
Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 
Í mun til galdandi kongligu fyriskipan verður mett, at lógaruppskotið hevur fíggjarligar 
avleiðingar fyri land og kommunur, tá farið verður undir at skipa tilbúgvingina móti olju- 
og kemikaliudálking av sjónum og av strondini. Ein skipan av tilbúgvingini krevur, at landið 
og kommunurnar hvør í sínum lagi meta um tørvin á basingarútgerð. Greitt er, at landið 
ikki í løtuni hevur atgongd til nøktandi tilbúgvingarútgerð og tí má roknast við, at íløgur 
skulu gerast hesum viðvíkjandi í framtíðini. Trupult er at meta um fíggjarligu avleiðingarnar 
fyrr enn ein tørvsmeting er gjørd, og fyrr enn avgjørt er, um landið skal eiga ella leiga 
basingarútgerðina. Sama ger seg galdandi fyri kommunurnar. Fíggjarligu avleiðingarnar fyri 
kommunurnar eru eisini tengdar at, um kommunurnar ganga saman um tilbúgvingarútgerð 
ella um tær hvør í sínum lagi gera íløgur í tilbúgvingarútgerð.  
 
Eisini kann ásetingin um, at metingar skulu gerast um fylgjur fyri náttúru og umhvørvi av 
verkætlanum og virksemi við sjóvarmálan og á sjónum, hava við sær fíggjarligar avleiðingar 
í førum, har landið ella ein kommuna stendur fyri slíkum verkætlanum ella virksemi. 
 
Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 
Mett verður, at lógaruppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur, tá 
ið talan er um byggiarbeiði, ið koma undir regluna um, at metast skal um fylgir fyri náttúru 
og umhvørvi. Slíkar metingar krevja nakað av umsitingarligari orku.   
 
Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna 
Fyri sjóvinnuna ber uppskotið við sær, at heimild er at áseta kunngerð, ið áleggur skipum at 
avhenda burturkast til móttøkuskipanir á landi. Í hesum sambandi kunnu reglur eisini 
ásetast um, at skip, áðrenn komið verður í havn, skulu boða frá avhendan av burturkasti. 
Kommunur áseta støddina av møguligum gjaldi, ið latast skal fyri at gera brúk av slíkum 
skipanum. 
 
Umhvørvisligar avleiðingar 
Lógaruppskotið hevur sum endamál at verja havumhvørvið, og víst verður til serligu 
viðmerkingarnar hesum viðvíkjandi.  
 
Fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
Uppskotið verður ikki mett at hava fíggjarligar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  
 
Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 
Uppskotið verður ikki mett at hava sosialar avleiðingar. 
 
Fíggjarligar, umsitingarligar og umhvørvisligar avleiðingar, orsakaðar av altjóða sáttmálum 
Í mun til kongligu fyriskipanina verður ikki mett, at nakrar beinleiðis fíggjarligar, 
umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar eru orsakaðar av altjóða sáttmálum.  
 
Umsitingarligar avleiðingar av upplýsingar- og skrásetingarskyldum v.m. 
Uppskotið kann hava við sær umsitingarligar avleiðingar av upplýsingar- og 
skrásetingarskyldum v.m.  
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Avleiðingar av heimildarbýtinum í lógini 
Umsitingar- og eftirlitsheimildirnar verða lagdar til landsstýrismenninar, sum umsita 
ávikavist umhvørvismál, tilbúgvingarmál og eftirlit við skipum. Eisini eru broytingar 
framdar í ábyrgdarbýtinum millum land og kommunur viðvíkjandi basing av olju- og 
kemikaliudálking á sjónum og strondunum. 
 
Atgongd til skip og havstøðir 
Heimildir eru, eins og í kongligu fyriskipanini, at fremja rannsóknir og kanningar umborð á 
skipum og havstøðum. Víst verður tí eisini í uppskotinum til reglurnar í rættargangslógini.  
 
 
 

Fyri 
landið/lands- 
myndugleikar 

Fyri  
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri 
ávísar sam-
felagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei 

 
Nei 

 
Ja 

Umsitingarligar 
avleiðingar 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei 

 
Nei 

 
Ja 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

Avleiðingar í 
mun til altjóða 
avtalur og reglur 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

Sosialar 
avleiðingar 
 

   
 

 
Nei 
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Kap. 3. Serligar viðmerkingar 
 
Til kapittul 1 
Endamál, aðalreglur og allýsingar 
Kapittul 1 inniheldur endamálsorðing og gildisøki, umframt umhvørvisligar aðalreglur og 
allýsingar. 
 
Til § 1 
 
Grein 1 orðar endamálið við lógini. Greinin er ein umskriving av grein 1 í kongligu 
fyriskipanini.  
 
Í stk. 1 er endamálið orðað í rúmari merking, har serligur dentur verður lagdur á 
aðalregluna um, at øll menning av samfelagnum og gagnnýtsla av náttúrutilfeingi skal vera 
burðardygg. Hugtakið burðardygg menning varð á fyrsta sinni sett fram í 
Brundtlandfrágreiðingini8 frá 1987, og síðani gjørt meiri ítøkiligt á ráðstevnunum í Rio í 
19929 og Johannesburg í 200210.  
 
Í stk. 2 er greinað út, hvørji virði lógin miðar eftir at verja.  
 
Sambært stk. 3 skal lógin tryggja eina tilbúgving ímóti dálking á havinum, á strondini og í 
havnum.  
 
Til § 2 
 
Grein 2 ásetur, hvørji skip, flogfør og havstøðir lógin er galdandi fyri.  
 
Uppskotið fevnir um skip, bátar, prámar, flótandi ella støðufastar havstøðir, flogfør, 
umframt annan flótandi ella fastan útbúnað, sum t.d. vind- ella streymorkuverk á sjónum. 
Uppskotið fevnir eisini um frítíðarfør, sum sambært kongligu fyriskipanini hava verið 
frítikin frá skylduni um fráboðan í kapittul 15. Tað verður hildið at vera rætt, at øll hava 
skyldu at boða frá dálking á sjónum. Havstøðir eru allýstar í grein 2, litra a, í løgtingslóg nr. 
31 frá 16. mars 1998 um kolvetnisvirksemi. Sambært reglunum kunnu havstøðir vera fastur 
útbúnaður sum pallar ella flytandi eindir sum boriskip.  
 
Sambært altjóða fólkarættarligum meginreglum fevnir lógaruppskotið um øll skip á 
føroyskum sjóumveldi, allar havstøðir á føroyskum sjóumveldi ella landgrunni, øll flogfør 
yvir føroyskum sjóumveldi og føroysk skip, flogfør og havstøðir uttan fyri føroyskt 
sjóumveldi. Føroysk skip eru skip, ið eru skrásett í Føroyum sambært løgtingslóg nr. 9 frá 
05.03.1970 um skráseting av skipum. Onnur skip eru í lógarinnar merking útlendsk skip. 
 
Sambært stk. 1, nr. 4 er lógin eisini galdandi fyri útlendsk skip uttan fyri føroyskt sjóumveldi 
í tann mun, hetta er í samsvar við altjóða rætt. Henda áseting er neyðug fyri at kunna fremja 
inntriv móti útlendskum skipum í altjóða sjógvi sambært grein 221 í ST 
havrættarsáttmálanum um tiltøk til fyribyrging av dálking í sambandi við vanlukkur á 
sjónum. Sambært hesi áseting kann eitt strandaland í sambandi við dálking ella vanda fyri 
                                                 
8 World Commission on Environment and Development: “Our Common Future”  
9 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro 1992 
10 World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg 2002 
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dálking, sum er avleiðing av eini vanlukku til havs, seta neyðug tiltøk í verk í altjóða sjógvi 
fyri at verja strendurnar ella onnur áhugamál, sum t.d. fiskileiðir. 
 
Nevnast kann eisini, at grein 56 í ST havrættarsáttmálanum gevur strandalondum 
møguleika fyri øktum myndugleika uttan fyri sjóumveldið við at innføra eitt sokallað 
búskaparligt øki (Exclusive Economic Zone, EEZ). Hetta er ikki gjørt í Føroyum.  
 
Sambært stk. 2 er lógin ikki galdandi fyri herskip og skip í ikki-vinnuligari tænastu fyri eitt 
land. Ásetingin hevur støði í grein 3 í MARPOL sáttmálanum, sum tó áleggur øllum 
londum at síggja til, at herskip og onnur skip, í ikki-vinnuligari tænastu, í størst møguligan 
mun yvirhalda ásetingarnar í sáttmálanum.  
 
Til § 3 
 
Í grein 3 verða aðalreglurnar fyri, hvussu lógin skal fyrisitast, nevndar. Hesar eru, umframt 
aðalregluna um, at fyrisitingin skal vera á einum vistskipanarligum grundarlagi, m.a. 
varsemisreglan og aðalreglan um nýtslu av bestu tøku tøknini, BAT11, sum eru aðalreglur í 
OSPAR sáttmálanum.  
 
Varsemisreglan skal skiljast á tann hátt, at ivi skal koma umhvørvinum til góðar, t.e. at 
vantandi vísindalig prógv ikki skulu nýtast sum undanførsla fyri at útseta ella lata vera við at 
seta tiltøk í verk, tá ið vandi er fyri skaða á náttúru og umhvørvi. Øll tilgongd og fyrisiting 
av umhvørvinum skal vera á einum breiðum og vistskipanarligum grundarlagi (ecosystem 
approach). Hugtakið varð á fyrsta sinni viðurkent á Rio ráðstevnuni í 1992, og er vorðið ein 
grundleggjandi meginregla í fyrisiting av umhvørvi og tilfeingi. Hugtakið vistskipanarlig 
tilgongd varð á Johannesburg ráðstevnuni í 2002 lýst soleiðis: Ein altfevnandi samskipað stýring 
av mannavirksemi, sum hevur støði í besta tøka vísindaliga kunnleikanum um vistskipanir og drívmegi 
teirra, fyri at eyðmerkja og virka ímóti ávirkanum, sum seta havsins vistskipanir í vanda, fyri harvið at 
náa burðardygga gagnnýtslu av havsins tilfeingi og ‘tænastum’ og at varðveita vistskipanirnar óskaddar. 
Luttakandi londini settu sær sum mál, at arbeiðast skuldi fram ímóti at innføra slíkar 
mannagongdir í seinasta lagi í 2010. Fyri at náa hesum krevst, at gagnnýtsla av havinum og 
virksemi annars verður samskipað tvørtur um samfelagslig, búskaparlig, politisk og 
fyrisitingarlig mørk. 
 
Hugtakið besta tøka tøknin er at skilja sum mest framkomnu framleiðsluhættir, tilgongdir og 
rakstrarmannagongdir, sum til hvørja tíð eru mest munadyggar fyri at fyribyrgja og avmarka 
dálking frá ávísari vinnugrein ella ávísum virksemi. Hugtakið fevnir ikki bert um tøkniligar 
loysnir, men eisini um t.d. nútímans framleiðsluhættir, nýtslu av minni dálkandi rávørum, 
avmarking av burturkasti, endurnýstlu og endurvinning, umframt nýtslu av rávørum og 
orku. Ein treyt fyri at koma undir hugtakið er eisini, at tøknin er roynd og tøk á 
marknaðinum fyri rímiligan kostnað. 
 
Ásetingin er ikki at rokna sum eitt tømandi yvirlit yvir, hvørji atlit skulu vera grundarlag 
undir umhvørvisfyrisitingini. 
 

                                                 
11 Best Available Techniques 
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Ásetingin um, hvørji atlit skulu takast í fyrisiting av lógini, vendir sær til teir myndugleikar, 
sum fyrisita lógina, og skulu skiljast sum leiðreglur hjá myndugleikunum, tá m.a. reglur 
verða gjørdar og avgerðir tiknar. 
 
Til § 4 
 
Í hesi grein verða nøkur hugtøk, sum verða nýtt í lógini, lýst.  
 
Sambært stk. 1 viðvíkur hugtakið burturbeining í hesi lóg tað, sum stavar frá vanliga 
rakstrinum av skipi, flogfari ella havstøð, t.v.s. tilfar, sum eru neyðug fyri raksturin, so sum 
proviantur, pakkitilfar, fiskireiðskapur ella evni og tilfar, sum eru partur av farmi. 
 
Við burturbeining skilst øll útblaking, útlát, frárensl ella onnur burturbeining av flótandi og 
føstum evnum og tilfari. Við burturbeining í havið skilst eisini burturbeining á havbotnin og 
undir havbotnin. Burturbeining undir havbotnin verður eitt nú nýtt í sambandi við 
frálandavirksemi, har borimóra og oljudálkað vatn frá oljuframleiðslu verður pumpað niður 
í undirgrundina. 
 
Hugtakið søkking fevnir sambært stk. 2 um burturbeining av evnum og tilfari, ið eru tikin 
umborð á skip, flogfør ella havstøðir við tí endamáli at burturbeina tey. Eisini fevnir 
hugtakið um burturbeining í havið av skipum, flogførum, havstøðum v.m. og øllum tí, sum 
er umborð.  
 
Í stk. 3 verður nevnt virksemi, sum eftir lógini ikki eru burturbeining ella søkking. 
Uppfylling við gróti ella øðrum tilfari í sambandi við havnagerðir er hvørki at rokna sum 
burturbeining ella søkking, Onki, sum eftir lógini verður roknað sum burturkast, kann 
verða nýtt til uppfylling. Við søkking skilst ikki útskolan av eitt nú sandi og móru í 
sambandi við størri byggiarbeiði, sandgrevstur o.s.fr. Søkking er heldur ikki, at havstøðir 
ella partar av havstøðum, rørleiðingar, kaðalar, vindorkuverk ella partar av vindorkuverkum 
ella annar útbúnaður verður verandi á havbotninum. Viðvíkjandi avrigging av útbúnaði, 
sum verður nýttur í sambandi við leiting eftir, framleiðslu ella í sambandi við flutning av 
ráevnum í undirgrundini, eru ásetingarnar í løgtingslóg nr. 31 frá 16.03.1998 um 
kolvetnisvirksemi galdandi. Søkking sambært hesi grein skal ikki tvinnast saman við 
søkking, sum er fevnd av grein 18, sum snýr seg um aftursøkking av tilfari, sum er tikið upp 
av havbotninum. 
 
Í stk. 4 verður brenning lýst sum ein og hvør termisk fyribeining í ovni, á báli ella á annan 
hátt. 
 
Til § 5 
 
Allýsingin av olju í stk. 1 svarar til allýsingina í MARPOL sáttmálanum. Við olju skilst 
mineralsk olja og ein og hvør blanding, sum inniheldur olju. Djóra- og plantuoljur eru 
fevndar av kapitli 3 í hesi lóg. 
 
Allýsingin av flótandi evnum í stk. 2 samsvarar allýsingini í fylgiskjali II til MARPOL 
sáttmálan. 
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Allýsingin av burturkasti í stk. 3 samsvarar allýsingini í fylgiskjali V til MARPOL sáttmálan. 
Burturkast er eitthvørt slag av rakstrar-, matvøru- og húsarhaldsburturkasti, sum stavar frá 
virksemi umborð. Fiskur og slógv, ið stava frá viðgerð umborð á fiskiskipum, er ikki 
burturkast eftir hesi lóg. 
 
Til § 6 
 
Í MARPOL sáttmálanum eru ávís havøki lýst sum serlig havøki. Sambært stk. 1 kunnu 
ásetast herd  krøv til vernd av havumhvørvinum á serligum havøkjum. Sum er, eru m.o. 
hesi øki serlig havøki sambært MARPOL: Miðalhavsøkið, Baltiska økið, Svartahavsøkið, 
Reyðahavsøkið, Golføkið, Adengolføkið, Antarktiska økið, Útnyrðingseuropeiska havøkið 
(m.a. Norðsjógvurin, Írska havið og Ermasund). Serlig havøki eru ymisk í ymsu pørtunum 
av MARPOL sáttmálanum. 
 
Stk. 2 gevur landsstýrismanninum í umhvørvismálum heimild at gera av, at eitt havøki er 
serligt havøki. Hetta er best gjørt í kunngerð, av tí at serlig havøki verða ásett ymiskt í 
fylgiskjølunum til MARPOL sáttmálan.    
 
Til kapittul 2 
Olja 
Kapittul 2 inniheldur reglur um burturbeining av olju á føroyskum sjóumveldi og heimild at 
áseta reglur um burturbeining av olju og oljudálkaðum vatni uttan fyri føroyskt sjóumveldi. 
 
Til § 7 
 
Ásetingin setur bann fyri burturbeining av olju og oljudálkaðum vatni á føroyskum 
sjóumveldi.  
 
Í stk. 2 fær landsstýrismaðurin í umhvørvismálum heimild at áseta reglur um burturbeining 
av olju og oljudálkaðum vatni frá skipum og havstøðum uttan fyri føroyskt sjóumveldi. 
Hesar reglur skulu gerast sambært ásetingunum í fylgiskjali I til MARPOL sáttmálan, og 
fevna um, hvar olja kann burturbeinast, hvørjar nøgdir kunnu burturbeinast, og at hetta 
skal gerast við nýtslu av góðkendari útgerð. 
 
Til kapittul 3 
Flótandi evni, ið verða flutt sum leysafarmur 
Kapittul 3 inniheldur reglur um burturbeining av flótandi evnum, ið verða flutt sum 
leysafarmur á og uttan fyri føroyskt sjóumveldi, og um flokking av skaðiligum flótandi 
evnum.  
 
Til § 8 
 
Ásetingin setur generelt bann fyri burturbeining av flótandi evnum herundir kemikalium á 
føroyskum sjóumveldi. 
 
Í stk. 2 verður heimilað landsstýrismanninum at áseta reglur um flokking av skaðiligum 
evnum og at áseta reglur um, hvussu hesi kunnu burturbeinast uttan fyri føroyskt 
sjóumveldi. Reglurnar skulu vera í samsvari við ásetingarnar í fylgiskjali II til MARPOL 
sáttmálan. Somuleiðis verður heimilað landsstýrismanninum at áseta reglur um flokking av 
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slíkum evnum. Flokkingin skal vera í samsvari við ásetingarnar í fylgiskjali II til MARPOL 
sáttmálan. Flótandi evni eru flokkað í kapitlunum 17 og 18 í International Bulk Chemical Code 
(IBC Code). Yvirlitið yvir flokkað evni verður tøkt á heimasíðuni hjá Skipaeftirlitinum á 
www.fma.fo.  
 
Til § 9 
 
Landsstýrismanninum verður heimilað at áseta reglur um eftirlit við uppskiping og um 
útnevning av persónum, sum skulu hava eftirlitið í sambandi við uppskiping og 
burturbeining av tangaskolivatni. Ásetingarnar skulu vera í samsvari við fylgiskjali II til 
MARPOL sáttmálan.  
 
Til kapittul 4 
Evni og tilfar, ið eru innpakkað, bingjur o.a. 
Kapittul 4 gevur heimild at áseta reglur um flutning av evnum og tilfari, ið er innpakkað, 
bingjur o.a. 
 
Til § 10 
 
Sambært ásetingini hevur landsstýrismaðurin heimild at áseta reglur um eitt nú pakking, 
merking, flutningsskjøl og stúving av farmi. Heimildin fevnir eisini um at áseta reglur um 
skyldu hjá skipum at lata upplýsingar um farmin og staðseting umborð til ein persón í 
fráfaringarhavnini, sum er tilnevndur ella góðkendur av havnamyndugleikanum. Sum dømi 
kann nevnast umboðsfólk hjá skipinum á landi. Ásetingin er grundað á reglur í fylgiskjali III 
til MARPOL sáttmálan.  
 
Til kapittul 5 
Føst evni, ið verða flutt sum leysafarmur 
Kapittul 5 gevur heimild at seta í verk reglur um m.a flokking og burturbeining av føstum 
evnum, ið verða flutt sum leysafarmur. 
 
Til § 11 
 
Í IMO hava ætlanir verið frammi um at innføra eitt nýtt fylgiskjal um avmarking av dálking 
frá evnum, ið verða flutt sum leysafarmur. Hetta er tó ikki gjørt enn. Ásetingin ger tað 
møguligt at áseta føroyskar reglur á hesum øki.  
 
Til kapittul 6 
Kloakkspillivatn 
Kapittul 6 gevur heimild til at seta í verk reglur um burturbeining av kloakkspillivatni.  
 
Til § 12 
 
Ásetingin gevur heimild at áseta reglur um burturbeining av kloakkspillivatni á og uttan fyri 
føroyskt sjóumveldi. Hesar reglur skulu vera í samsvari við fylgiskjal IV til MARPOL 
sáttmálan. 
 
Higartil hava reglurnar verið ásettar í sjálvum lógartekstinum, men av tí at fylgiskjal IV til 
MARPOL sáttmálan um kloakkspillivatn fekk altjóða gildi í 2003, verður tað hildið 
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hóskiligt, at neyvari ásetingar um kloakkspillivatn verða ásettar í kunngerð eins og verður 
gjørt við hinum útleiðingarkapitlunum, sum eitt nú viðvíkja burturbeining av burturkasti og 
olju. 
 
Sambært stk. 2 fær landsstýrismaðurin í reglunum ásettar við heimild í stk. 1, heimild at seta 
bann fyri burturbeining av kloakkspillivatni á ávísum økjum og frá ávísum skipum. 
  
Til kapittul 7 
Burturkast 
Kapittul 7 inniheldur reglur um burturbeining av burturkasti á føroyskum sjóumveldi og 
heimildir at seta í verk reglur um burturbeining av burturkasti á og uttan fyri føroyskt 
sjóumveldi.  
 
Til § 13 
 
Stk. 1 ásetur bann fyri burturbeining av burturkasti á føroyskum sjóumveldi. Sambært 
allýsingini av burturkasti í grein 5 er fiskur og slógv, sum stava frá viðgerð umborð á 
fiskiskipum, ikki burturkast eftir hesi lóg. Tað er sostatt ikki bannað fiskiskipum at koyra 
slógv o.t., ið stavar frá viðgerð umborð, í havið sambært hesi lóg. Viðvíkjandi 
matburturkasti verður víst til viðmerkingarnar til stk. 4. 
 
Í stk. 2 verður givið undantak fyri burturbeining av evnum og tilfari, sum stava frá leiting 
eftir og framleiðslu av ráðevnum í undirgrundini. Slík burturbeining skal vera sambært 
serligum loyvi, sum verður givið við heimild í kapittul 11 um frálandavirksemi. 
 
Í stk 3 fær landsstýrismaðurin í umhvørvismálum heimild til at áseta reglur um 
burturbeining av burturkasti uttan fyri føroyskt sjóumveldi. Reglurnar skulu vera í samsvari 
við fylgiskjal V til MARPOL sáttmálan. 
 
Sambært stk. 4 kann landsstýrismaðurin áseta reglur um burturbeining av matburturkasti á 
føroyskum sjóumveldi. Sambært fylgiskjali V til MARPOL sáttmálan kann malið 
matburturkast burturbeinast inn at trimum fjórðingum úr landi, og tí hevur landsstýris-
maðurin í stk. 4 fingið heimild at áseta linari reglur um burturbeining av matburturkasti 
innanfyri 12 fjóðringar.  
 
Í stk. 5 verður heimilað landsstýrismanninum í umhvørvismálum at áseta reglur fyri 
burturbeining av burturkasti frá havstøðum og skipum, sum eru innan fyri trygdarøkið hjá 
eini havstøð.  
 
Í stk. 6 verður heimilað landsstýrismanninum í umhvørvismálum at áseta reglur um 
burturbeining av slógvi. Eisini kann landsstýrismaðurin áseta forboð fyri burturbeining av 
slógvi á ávísum økjum. Her verður serliga hugsað um forboð fyri burturbeining í havnum 
og aðrastaðni nær landi, har burturbeiningin kann vera til ampa fyri fólk og umhvørvi.  
 
Reglur um burturbeining av burturkasti sambært stk. 3, 4 og 5 í § 13 eru í fylgiskjali V til 
MARPOL sáttmálan. 
 



INNLENDISMÁLARÁÐIÐ 

27 / 46 

Til kapittul 8 
Luftdálking 
Kapittul 8 hevur reglur um forboð fyri brenning av burturkasti á sjónum og ásetingar, sum 
geva landsstýrismanninum heimild at áseta reglur um avmarking av luftdálking frá skipum 
og havstøðum.  
 
Til § 14 
 
Ásetingin setur bann fyri brenning av burturkasti á havinum. Her er talan um burturkast, 
sum verður lastað umborð á skip við tí endamáli at brenna. Ásetingin hevur støði í OSPAR 
og London sáttmálunum, sum seta bann fyri brenning av burturkasti á flótandi 
brennistøðum. 
 
Sambært stk. 2 er tað eisini bannað at lasta tilfar umborð á skip ella at flyta slíkt tilfar, um 
ætlanin er, at tað skal brennast á sjónum. Í sambandi við flutning verður eisini víst til 
viðmerking til § 17, stk. 2. 
 
Sambært stk. 3 fevnir forboðið ikki um burturkast, sum stavar frá skipinum ella havstøðini.  
 
Stk. 4 heimilar landsstýrismanninum at áseta reglur um brenning av burturkasti, sum stavar 
frá virksemi umborð. Ásetingin hevur støði í fylgiskjali VI til MARPOL sáttmálan um 
luftdálking. 
 
Til § 15 
 
Ásetingin gevur landsstýrismanninum heimild at áseta reglur, sum hava til endamáls at 
minka um luftdálkingina frá skipum ella havstøðum. Ásetingin hevur støði í fylgiskjali VI til 
MARPOL sáttmálan og í Montreal-protokollini12 um útlát av evnum, ið bróta niður 
osonlagið. Reglurnar kunnu t.d. innihalda mark fyri svávulinnihaldi í brennievni fyri at 
minka um útlátið av svávuloksidum (SOX), ella serlig krøv til motorar og reinsiskipanir fyri 
at minka um útlátið av nitrogenoksidum (NOX). 
 
Sambært stk. 2 hevur landsstýrismaðurin heimild at áseta reglur um, at fyritøkur skulu fáa til 
vega upplýsingar um tað brennievnið, sum verður latið skipum ella havstøðum. Ásetingin 
byggir á fylgiskjal VI til MARPOL sáttmálan, sum krevur, at skip skulu hava skjalprógv fyri 
innihaldið í oljuni í sambandi við bunkring. 
 
Til kapittul 9 
Móttøkuskipanir 
Kapittul 9 gevur heimild at áseta reglur um skyldu at seta á stovn móttøkuskipanir til olju, 
skaðilig flótandi evni, kloakkspillivatn, burturkast og barlastarvatn í føroyskum havnum o.t. 
 
Til § 16 
 
Sambært fylgiskjølunum I, II, IV, V og VI til MARPOL sáttmálan, skulu havnir hava 
móttøkuskipanir til omanfyri nevndu evni. Eisini skulu eitt nú bunkringarfyritøkur, 
fyritøkur, ið taka ímóti ella avskipa skaðilig flótandi evni, og skipasmiðjur hava móttøku-

                                                 
12 The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 
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skipanir fyri barlast- og tangaskolivatn, ið er blandað við olju ella øðrum skaðiligum 
flótandi evnum. Harumframt er álagt havnum, har skipaumvælingar fara fram, at hava 
móttøkuskipanir fyri evni, ið bróta niður osonlagið. 
 
Sambært stk. 1 hevur landsstýrismaðurin heimild í kunngerð at áseta reglur fyri og at áleggja 
eitt nú kommunum at seta á stovn móttøkuskipanir fyri ávikavist oljuleivdir, skaðilig 
flótandi evni, kloakkspillivatn og burturkast í havnum. Kommunurnar skulu kunna vísa á 
eina nøktandi skipan, eitt nú sum tær gera í dag við spillolju, har IRF letur ein slamsúgvara 
taka ímóti spillolju frá skipum.  
 
Tvær kunngerðir eru í gildi, sum áleggja havnum at seta á stovn móttøkuskipanir, sbr. 
kunngerð nr. 20 frá 08.04.1987 um móttøkuskipan av oljurestum og –blandingum, 
kloakkavlopsvatni og burturkasti í føroyskum havnum og kunngerð nr. 33 frá 8. mars 2001 um 
móttøkuskipanir í føroyskum havnum fyri leivdir og blandingar av skaðiligum flótandi evnum, ið verða 
flutt sum leysafarmur (í bulk).  
 
Sambært stk. 2 hevur landsstýrismaðurin heimild at áseta reglur um gjald fyri útreiðslur, 
sum kommunur hava av at seta á stovn og reka móttøkuskipanirnar. Gjaldið kann t.d. vera 
ásett sum eitt ávíst gjald fyri hvørt kg ella hvønn litur, sum verða avhendað. Í eitt nú 
Danmark hevur ein sokallað “no special fee” skipan verið nýtt í sambandi við avhandan av 
burturkasti o.ø. til móttøkuskipanir í landi. Hetta merkir, at gjaldið er innroknað í havna- og 
vørugjaldið. Í sambandi við spillolju er ein tílík skipan í Føroyum. Sambært løgtingslóg nr. 
75 frá 13. mai 1992 um umhvørvisgjald á smyrjiolju verður eitt gjald lagt á hvønn litur av 
smyrjiolju, sum verður innfluttur. Hetta gjald verður so nýtt til at fíggja móttøku og viðgerð 
av spillolju. Skipanin virkar væl, og sleppa skip og onnur uttan gjald av við spillolju til IRF, 
sum rekur Spilloljuverkið á Kambsdali. 
 
Sambært stk. 3 hevur landsstýrismaðurin heimild í kunngerð at áseta reglur fyri og at áleggja 
bunkringarfyritøkum, skipasmiðjum o.ø. at seta á stovn móttøkusstøðir fyri barlast- og 
tangaskolivatn. Ásetingin hevur støði í fylgiskjali I til MARPOL sáttmálan, og er ætlanin við 
ásetingini, at fyritøkum kann verða álagt at seta á stovn móttøkustøðir, um tørvur er á tí.  
 
Stk. 4 heimilar landsstýrismanninum í kunngerð at áleggja skipasmiðjum og virkjum, ið 
høgga upp skip, at seta á stovn móttøkuskipan fyri evni, ið bróta niður osonlagið. Ásetingin 
hevur støði í fylgiskjali VI til MARPOL sáttmálan um avmarking av luftdálking frá skipum.  
 
Stk. 5 heimilar landsstýrismanninum at áseta reglur um, hvussu móttøkuskipanir sambært 
stk. 1-3 skulu innrættast, og sambært stk. 6 hevur landsstýrismaðurin heimild at áseta reglur 
um burturkastætlanir fyri móttøkuskipanir á landi. 
  
Sambært stk. 7 fær landsstýrismaðurin heimild at áseta reglur um, at skip hava skyldu at 
nýta tær móttøkuskipanir, sum eru. Hetta kann gerast neyðugt fyri at tryggja, at skipini 
veruliga gera nýtslu av móttøkuskipanunum. 
 
Sambært stk. 8 fær landsstýrismaðurin heimild at áseta reglur um eftirlit við, at burturkastið 
frá skipum veruliga verður avhandað. 
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Tørvur er á at endurskoða oman fyri nevndu kunngerðir og at seta í verk reglur 
samsvarandi stk. 4 um evni, ið bróta niður osonlagið, stk. 6 um burturkastætlanir, stk. 7 um 
nýtsluskyldu og stk. 8 um eftirlit við nýtslu av móttøkuskipanum.  
 
Til kapittul 10 
Søkking 
Kapittul 10 setur bann fyri søkking. Undantak er tó fyri aftursøkking av tilfari, ið er tikið 
upp av havbotninum. Heimild er at seta í verk reglur um aftursøkking. 
 
Til § 17 
 
Við hesi grein verður øll søkking (dumping) av evnum og tilfari bannað. Undantikið er tó 
tilfar, ið er tikið upp av havbotninum. 
 
Søkking er bannað sambært bæði London sáttmálanum og OSPAR sáttmálanum. Undantak 
er tó fyri at søkkja tilfar, sum er tikið upp av havbotninum. 
 
Sambært stk. 2  er bannað at lata øðrum evni ella tilfar, sum ætlanin er at søkkja. Somuleiðis 
er bannað at flyta evni ella tilfar, sum ætlanin er at søkkja. Hetta fevnir eisini um tilfar, sum 
ætlanin er at søkkja í einum øðrum landi, har loyvi er fingið til slíka søkking. Sambært grein 
17 í ST havrættarsáttmálanum er ikki loyvt at forða skipum at sigla gjøgnum føroyskt 
sjóumveldi, um talan er um sokallaða óskaðiliga ferðslu. Ásetingin í stk. 2 fevnir sostatt ikki 
um útlendsk skip, ið koma gjøgnum føroyskt sjóumveldi, hóast tey føra tilfar, ið skal 
søkkjast í einum øðrum landi.  
 
Sambært kongligu fyriskipanini er loyvt at søkkja træskip til árslok 2004. Eftir hetta verður 
tað als ikki loyvt at søkkja skip, sbr. m.a. fylgiskjal II til OSPAR sáttmálan.  
 
Til § 18 
 
Sambært hesi grein kann loyvi veitast til aftursøkking av havbotnstilfari, um mett verður, at 
hetta ikki hevur týðandi dálking við sær. Her er talan um tilfar, sum verður tikið upp av 
botni í sambandi við eitt nú havnagerðir. Eisini kann vera talan um tilfar, sum verður tikið 
upp úr havnum, innsiglingum o.ø. fyri at dýpa. 
 
Í stk. 2 verður landsstýrismanninum heimilað at áseta reglur um, hvørjar treytir skulu setast, 
tá ið loyvi til søkking av havbotnstilfari verður givið. 
 
Í kongligu fyriskipanini er ásett, hvørji fyrilit skulu takast, tá ið loyvi til søkking verða givin. 
Eisini eru tvey fylgiskjøl til fyriskipanina, sum útgreina, hvørji fyrilit skulu takast, tá ið mett 
verður um umsóknir til søkking av havbotnstilfari. Fylgiskjølini eru samsvarandi 
fylgiskjølum til London- og OSPAR sáttmálarnar. Skotið verður upp, at krøv og treytir í 
sambandi við lógliga aftursøkking av havbotnstilfari verða ásett í kunngerð, og at 
fylgiskjølini verða tikin burtur.  
 
Í kunngerð nr. 38 frá 8. mars 2001 um aftursøkking av tilfari, sum er tikið upp av havbotninum, 
eru settar treytir fyri umsókn o.a. í sambandi við søkking av havbotnstilfari. Neyðugt 
verður at tillaga kunngerðina sambært hesi lóg.  
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Til kapittul 11 
Frálandavirksemi 
Kapittul 11 hevur ásetingar um nýtslu og burturbeining av evnum og tilfari í sambandi við 
frálandavirksemi. 
 
Til § 19 
 
Ásetingin gevur landsstýrismanninum heimild at áseta reglur um nýtslu og burturbeining av 
evnum og tilfari í sambandi við leiting eftir og framleiðslu av ráevnum í undirgrundini. 
Ásetingin um, at landsstýrismaðurin kann gera reglur um nýtslu og burturbeining, hevur 
støði í OSPAR sáttmálanum.  
 
Ásetingin er nakað víðkað í mun til kongligu fyriskipanina, sum gevur heimild at áseta 
reglur fyri útleiðing í havið og aðra burturbeining av evnum og tilfari. Tað nýggja er, at tað 
eisini er heimild at gera reglur um nýtslu.  
 
Við burturbeining skilst øll burturbeining, so sum útleiðing í havið, brenning, burturbeining 
á landi ella, at tilfarið verður pumpað niður í undirgrundina. 
 
Stk. 2 gevur landsstýrismanninum heimild til at banna nýtslu av ávísum evnum í sambandi 
við boring ella framleiðslu, um mett verður, at evnini kunnu elva til munandi dálking. Her 
verður serliga hugsað um evni, ið eru eitrandi, seint niðurbrótilig ella evni, ið kunnu hópast 
upp í livandi verum. 
 
Stk. 3 gevur heimild til at áleggja teimum, ið skulu bora eftir ella framleiða kolvetni á 
føroyskum øki, at gera alis-, evna- og lívfrøðiligar kanningar av havbotninum og av 
vatnsúluni fyri at lýsa ta ávirkan á umhvørvið, sum virksemið kann hava. Henda áseting er 
nýggj.  
 
Í sambandi við leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum, verða nýttar rættiliga stórar nøgdir 
av kemikalium, sum í stóran mun verða latin í havið ella út á havbotnin. Leiti- og 
framleiðsluvirksemi kann eisini hava við sær órógvandi ávirkan á havbotnin frá eitt nú 
akkerum. Tí er umráðandi, at fylgt verður við tí ávirkan, sum virksemið hevur á umhvørvið. 
Serliga er tað týdningarmikið, at umhvørvið verður kannað, áðrenn virksemi fer í gongd á 
einum nýggjum øki, soleiðis at staðfestast kann, hvussu umhvørvið var, áðrenn virksemið 
byrjaði. Hetta er ein sokallað baseline-kanning, sum kann brúkast sum grundarlag undir 
framtíðar samanberingum og metingum um, hvørja ávirkan virksemið hevur á umhvørvið. 
 
Í kunngerð nr. 37 frá 8. mars 2001 um nýtslu og burturbeining av evnum og tilfari frá havstøðum eru 
ásettar treytir samsvarandi stk. 1-3. Heilsufrøðiliga starvsstovan fyrisitir kunngerðina um 
nýtslu og burturbeining, og byggir fyrisitingin í stóran mun á leiðreglur, tilmæli og avgerðir 
frá OSPAR. Hetta eru somu reglur, sum verða nýttar í okkara grannalondum. 
 
Til kapittul 12 
Onnur dálking 
Kapittul 12 gevur landsstýrismanninum heimild at áseta reglur um aðra dálking, sum ikki er 
fevnd av kapitlunum 2-11. 
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Til § 20 
 
Ásetingin ger tað møguligt at seta í gildi reglur, sum ikki beinleiðis koma undir hinar 
partarnar av lógini, men sum koma undir endamál lógarinnar.  
 
Eitt áhaldandi arbeiði fer fram í altjóða høpi til fyribyrging av dálking av havinum. 
Ásetingin kann tí t.d. verða brúkt sum heimild at seta reglur í gildi, sum verða samtyktar 
innan eitt nú IMO og OSPAR. Seinastu árini eru staðfestir fleiri tilburðir av oljudálking í 
sambandi við bunkring. Tað er tí komið upp á tal at gera eina kunngerð um bunkring í 
føroyskum havnum. Ein slík kunngerð kann gerast við heimild í hesi grein. 
 
Í kongligu fyriskipanini er ein ítøkilig áseting um snarferjuleiðir og heimild at áseta nevyari 
reglur um góðkenning av snarferjuleiðum. Ásetingarnar eru strikaðar og í staðin er heimild í 
grein 20 at áseta neyvari reglur um snarferjuleiðir. Kunngerð nr. 36 frá 8. mars 2001 um 
umhvørvisgóðkenning av snarferjuleiðum er sett í gildi við heimild í kongligu fyriskipanini og 
verður verandi í gildi eftir, at nýggj lóg er komin í staðin.  
 
Til kapittul 13 
Meting um fylgjur fyri náttúru og umhvørvi 
Kapittul 13 ásetur, at verkætlanir og virksemi, ið metast at hava ávirkan á náttúru og 
umhvørvi, ikki kunnu setast í verk uttan góðkenning, og at slík góðkenning ikki kann 
gevast, fyrr enn mett er um ta ávirkan, sum verkætlanin kann hava á náttúru og umhvørvi. 
Hesin kapittul er nýggjur. 
 
Til § 21 
 
Sambært hesi áseting kann ikki farast undir verkætlanir á sjónum og fram við strondini, sum 
kunnu metast at hava munandi árin á náttúru og umhvørvi, uttan at góðkenning 
frammanundan er fingin frá landssstýrismanninum í umhvørvismálum. Spurningurin um, 
nær ein verkætlan kann metast at hava munandi árin við sær, má viðgerast í hvørjum 
einstøkum føri, tí ongin siðvenja er á økinum. 
 
Í stk. 2 er ásett, at ein slík góðkenning ikki kann veitast, fyrr enn mett er um avleiðingarnar, 
sum verkætlanin kann fáa.  
 
Í stk. 3 verður landsstýrismaðurin í umhvørvismálum heimilaður at áseta reglur um 
innihaldið í metingunum, sum eru nevndar í stk. 2. Eisini er ásett, at landsstýrismaðurin 
kann gera reglur um, at almenningurin, myndugleikar og felagskapir skulu hava høvi at siga 
sína hugsan um ætlaðar verkætlanir og virksemi, ið eru fevnd av ásetingini. 
 
Umhvørvisfylgjumetingarnar skulu í størst møguligan mun lýsa, hvørja ávirkan ein 
verkætlan kann hava á náttúru og umhvørvi, so sum vistskipanir, plantu- og djóralív og 
dálking. Í metingunum skal verða mett um ta samlaðu ávirkanina, sum virksemið kann 
hava, bæði í sambandi við bygging og rakstur, og eisini um møguliga avrigging av 
virkseminum. 
 
Stk. 4 gevur landsstýrismanninum møguleika fyri at gera eitt yvirlit yvir slag av verkætlanum 
og arbeiðum, sum skulu verða fevnd av skylduni í grein 21, stk. 1. Hetta kunnu t.d. vera 
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havnagerðir, dýpingar, sandgrevstur, legging av kaðalum, orkuverk á sjónum ella í 
sjóvarmálanum. 
 
Grein 21 svarar til grein 23 í kolvetnislógini, sum er galdandi fyri verkætlanir í sambandi við 
leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum. Í viðmerkingunum til kolvetnislógina kemur fram, 
at tað upprunaliga ikki varð hildið neyðugt at gera metingar fyri fylgjur fyri náttúru og 
umhvørvi í sambandi við leitiboringar. Gingið varð burtur frá hesi áskoðan, tá leitingin 
nøkur ár seinni fór av bakkastokki.  
 
Til kapittul 14 
Tilbúgving 
Kapittul 14 ásetur reglur um ábyrgd fyri niðurberjing av olju- og kemikaliudálking á 
havinum, fram við strondini, á strondini, í havnum o.s.fr. Eisini eru ásetingar um skyldu at 
gera tilbúgvingarætlanir fyri nevndu dálkingar. Harumframt er ábyrgdarbýtið millum land 
og kommunur í mun til tilbúgving móti dálking á sjónum ásett. Skotið verður upp at broyta 
ábyrgdarbýtið soleiðis, at kommunurnar hava ábyrgd av, at olju- og kemikaliudálking 
verður bast í og kring havnir, í bátahyljum o.t., meðan landið hevur ábyrgd fyri basing av 
olju- og kemikaliudálking á sjónum og strondini á økjum, sum ikki eru fevnd av ábyrgdini 
hjá kommunum.  
 
Til § 22 
 
Í stk. 1 verður álagt teimum, sum hava framt dálking av sjónum, um beinanvegin at seta 
tiltøk í verk fyri at støðga og fyribyrgja avleiðingunum av dálkingini. Ásetingin staðfestir 
skyldu dálkarans at gera tað, hann er mentur fyri at avmarka avleiðingarnar. Hinvegin kann 
tað eisini væl hugsast, at ein dálkari onki annað fær gjørt enn at boða frá dálkingini. 
Sambært ásetingini skal MRCC Tórshavn hava fráboðanir um dálking á sjónum. MRCC 
stendur fyri Marine Rescue Coordination Center. MRCC Tórshavn varskógvar avvarðandi 
kommunu ella tann landsmyndugleika, sum hevur ábyrgd, har dálkingin er. 
 
Sambært MARPOL sáttmálanum skulu øll tangaskip oman fyri 150 tons og onnur skip 
oman fyri 400 tons hava tilbúgvingarætlan móti oljudálking. Tilbúgvingarætlanirnar hjá 
skipum skulu innihalda mannagongdir fyri tiltøk og fráboðanir, sum eru fevnd av stk. 1. 
Skipaeftirlitið umsitur málsøkið. 
 
Skyldan at hava tilbúgvingarætlanir og útgerð til basing av oljudálking er m.a. ásett í OPRC-
sáttmálanum. Skyldan fevnir bæði um tilbúgvingarætlanir á landi, t.e. land og kommunur, 
og tilbúgvingarætlanir umborð á skipum. Skyldan hjá skipum at hava tilbúgvingarætlanir var 
upprunaliga ásett í kongligu fyriskipanini, men varð tikin av í sambandi við, at lógin um 
trygd á sjónum varð samtykt. Í dag er skyldan hjá skipum at hava tilbúgvingarætlanir ásett í 
§ 9 í løgtingslóg nr. 165 frá 21.12.2001 um trygd á sjónum. 
  
Stk. 2 gevur kommunustýrunum ábyrgd av at basa olju- og kemikaliudálking í havnum. 
Hugtakið “í havnum” skal ikki samantvinnast við havnahugtakið í havnalógini. Í staðin er 
ein ikki tømandi uppreksan av havnafasilitetum nevnd sum dømi um, hvat kemur inn undir 
hugtakið “í havnum”. Oljudálking av sjónum kann koma fyri, har eitt ávíst virksemi er, eitt 
nú í sambandi við lossing og lasting av olju, bunkring, lensing og tað, at útgerð kann svíkja 
ella verður skeivt brúkt. Eisini kann sjógvurin dálkast av olju og øðrum skaðiligum evnum, 
ið renna á sjógv av landi.  
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Sambært stk. 3 hevur landið ábyrgdina av at basa olju- og kemikaliudálking á sjónum og á 
strondini, tá dálkingin verður staðfest á øðrum økjum enn tí, sum er ábyrgd kommununnar. 
Tað merkir vanliga uttan fyri havnarløg, bátahyljar o.s.fr. og til havs. Kemur t.d. ein 
oljudálking fyri frá einum skipi, sum siglir fram við landi ella sum fer á land, so hevur landið 
ábyrgdina av basingini. Er t.d. talan um eina oljudálking í sambandi við, at havstøðir leita 
eftir olju og gassi á landgrunninum, so er tað landið, ið hevur ábyrgd av, at dálkingin verður 
tikin upp. Reglurnar í lógini um havumhvørvisvernd skúgva ikki til viks skyldur og rættindi, 
sum eitt nú olju- og fyristøðufeløg hava fingið álagt eftir aðrari serlóggávu, sbr. t.d. reglur 
um tilbúgving sambært kolvetnislógini.  
 
Nýggja uppgávu- og ábyrgdarbýtið millum land og kommunur ber við sær, at kjarnuøkið 
fyri ábyrgdina hjá kommununum er at basa olju- og kemikaliudálking í havnum. Í hesum 
liggur eisini, at verða strendurnar dálkaðar av tí, at ein dálking í havnini antin ikki verður 
tikin upp heilt skjótt ella, tí dálkingin er so stór og tí fer upp á strondina, so hevur 
kommunan eisini ábyrgd av strandadálkingini. Hinvegin hevur landið ábyrgd av olju- og 
kemikaliudálking, sum kemur upp á strendurnar á øðrum økjum í førum har dálkingin er 
komin av sjónum. Er dálkingin hinvegin komin frá landi, so er dálkingin ábyrgd hjá 
kommununi. Broytingin skuldi gjørt ábyrgdarbýtið greiðari, samstundis sum at 
kommunurnar sleppa undan ábyrgd fyri at basa dálking, sum rekur inn á land uttanífrá.  
 
Leggjast skal til merkis, at ábyrgdarbýtið í hesi áseting bara fevnir um basing av olju- og 
kemikaliudálking á sjónum og á strondini. Aðra dálking av sjónum við eitt nú plasti, viði og 
trolrestum inni i havnaløgum og á strondini hevur kommunan skyldu at taka sær av 
sambært vanligum umhvørvisgrundreglum. 
 
Til § 23 
 
Sambært hesi grein er ásett, at tann, sum er atvold til dálking, skal rinda tær útreiðslur, sum 
standast av at basa dálkingini. Hetta er ein staðfesting av meginregluni um, at dálkarin 
rindar. Víst verður eisini til viðmerkingarnar til grein 33. 
 
Í stk. 2 er ásett, at um dálkarin er ókendur, bera ávikavist kommunan og landið kostnaðin 
av at basa dálking á sjónum ella á strondini alt eftir hvar dálkingin er staðfest, sbr. 
ábyrgdarbýtið sambært grein 22, stk. 2 og 3, ella fráboða, sbr. grein 26.  
 
At landið ella ein kommuna skal bera útreiðslur av einari dálking í førum har dálkarin er 
ókendur, kann gerast ein tung fíggjarlig byrða. Hinvegin ber tað heldur ikki til hjá landinum 
ella kommunum at lata vera við at taka eina dálking upp, tí dálkarin er ókendur. Tí eiga land 
og kommunur helst at ganga saman í eitt tilbúgvingarsamstarv, sum m.a. fevnir um at 
menna skipanir, sum kunnu eyðmerkja dálkaran. Mælt verður til, at landsmyndugleikin við 
samskipandi ábyrgd á tilbúgvingarøkinum tekur sær av slíkum samstarvi. 
 
Til § 24 
 
Stk. 1 áleggur kommunustýrinum at gera tilbúgvingarætlan fyri at basa dálking, sum 
kommunustýrið hevur ábyrgd av sambært grein 22, stk. 2. Skyldan at gera eina 
tilbúgvingarætlan er ein avleiðing av ábyrgdini. Í stuttum kann sigast, at ein tilbúgvingar-
ætlan eigur at lýsa, hvussu kommunustýrið skipar seg organisatoriskt og operationelt í einari 
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tilbúgvingarstøðu. Við hesum er ikki sagt, hvør tað er, sum fær litið upp í hendi at gera 
útinnandi arbeiðið, tá ein dálking er komin fyri á sjónum. Heldur er tað soleiðis, at 
kommunustýrið ger av, hvørjum tað letur upp í hendi at gera tilbúgvingararbeiðið, um 
kommunan sjálv skal eiga basingarútgerð ella um frægast er, at leiga útgerðina frá aðrari 
kommunu ella privatari fyritøku. 
 
Kommunustýrið skal meta um og gera av, hvussu umfatandi tilbúgvingin eigur at vera. 
Neyðugt er at gera eina váða- og tørvsmeting. Ein kommuna, sum hevur eina virkna havn, 
har skip og bátar koma og fara, taka bunkers o.s.fr., hevur størri tørv á einari tilbúgving enn 
ein onnur kommuna, sum kanska bara hevur ein lítlan bátahyl. Tørvurin á tilbúgving er 
knýttur at vandanum fyri óhappum, sum kunnu hava dálking við sær.  
 
Gjørdur er ein leistur fyri kommunalar tilbúgvingarætlanir. Endamálið við leistinum er 
tvíbýtt: Kommunurnar hava fingið ein frymil at gera sína tilbúgvingarætlan eftir, og fyri 
landið verður tað lættari at samskipa tilbúgvingina, tá ætlanirnar eru gjørdar eftir sama leisti. 
Kommunurnar gera sjálvar av, um tær brúka leistin ella ikki. 
 
Eisini eru gjørd kort yvir viðkvæmar strandaleiðir. Kortini kunnu brúkast sum grundarlag 
undir gerð av tilbúgvingarætlanum. Við støði í kortunum kunnu landið og kommunurnar 
t.d. gera av, at nøkur øki skulu verjast fram um onnur o.s.fr. Leisturin fyri kommunalar 
tilbúgvingarætlanir og kortini yvir viðkvæmar strandaleiðir eru at finna á heimasíðuni hjá 
Heilsufrøðiligu starvsstovuni á www.hfs.fo.  
 
Sambært stk. 2 skal landsstýrismaðurin í tilbúgvingarmálum gera tilbúgvingarætlan sum 
fevnir um ábyrgdarøkið hjá landinum sambært grein 22, stk. 3. Hetta merkir, at gerast skal 
ein landstilbúgvingarætlan, sum byggir á eina váðameting av lýstum vanda- og 
vanlukkustøðum, ið kunnu taka seg upp á havinum og fram við landi, og sum kunnu elva 
til olju- ella kemikaliudálking. Tilbúgvingarætlanin eigur m.a. at lýsa, hvørji og undir 
hvørjum umstøðum tilbúgvingartiltøk verða sett í verk, hvørjar mannagongdir eru fyri at 
leita sær hjálp innanlands sum uttanlands o.s.fr. Umráðandi er, at tilbúgvingarætlanin 
verður roynd í verki og á skriviborðinum, so hon alsamt kann gerast betri og verða 
dagførd.  
 
Sambært stk. 3 skulu kommunurnar senda sínar tilbúgvingarætlanir til MRCC Tórshavn, 
sum við støði í teimum kommunalu tilbúgvingarætlanunum samskipar landstilbúgvingina. 
Henda áseting hevur støði í OPRC sáttmálanum. Sambært sáttmálanum hava øll lond 
skyldu at boða IMO frá útgerð og manning, ið er tøk at basa oljudálking, og sum kann 
verða nýtt av einum øðrum landi í sambandi við ein dálkingartilburð á sjónum. Skilabest er, 
um flestu ella allar kommunur í landinum brúka sama leist at gera sína tilbúgvingarætlan 
eftir. Hetta vildi gjørt tað lættari hjá eitt nú MRCC Tórshavn at stuðla kommununum í 
einari tilbúgvingarstøðu. 
 
Til § 25 
 
Ásetingin í stk. 1, 1. pkt. er ein undantaksregla til bannið í grein 8 um burturbeining av 
flótandi evnum á sjógv og grein 15, stk. 1 í umhvørvisverndarlógini13, sum setur bann fyri, 
at evni, ið kunnu dálka, verða leidd á sjógv. Grein 25 er bert galdandi, tá ið talan er um at 

                                                 
13 Løgtingslóg nr. 134 frá 29.10.1988 um umhvørvisvernd 
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basa dálking á sjónum ella í sambandi við vísindaliga gransking av basingartiltøkum. 
Ásetingin er serliga ætlað at verða brúkt í sambandi við nýtslu av kemiskum basingarevnum 
(dispergeringsevnum) til at basa oljudálking. Áðrenn slík evni og tilfar kunnu verða nýtt á 
føroyskum sjóumveldi, krevst loyvi frá landsstýrismanninum í umhvørvismálum. Grein 25 
fevnir um basing av dálking og ikki burturbeining av kemikalium, sum grein 8 fevnir um. 
 
Uttanfyri føroyska sjóumveldið kann landsstýrismaðurin veita loyvi til vísindaliga gransking 
av basingartiltøkum, sum føroyingar lata gera. Ynskja útlendingar at fremja vísindaliga 
gransking av basingartiltøkum uttanfyri føroyska sjóumveldið, ber hetta til við heimild í 
grein 25, stk. 1, 2. pkt, ið byggir á grein 6 í fylgiskjali II til MARPOL sáttmálan. Sambært 
MARPOL kunnu eisini aðrir heimilaðir myndugleikar í øðrum londum geva slík loyvi uttan 
fyri føroyskt sjóumveldi við tí fortreyt, at viðkomandi land hevur tikið undir við 
sáttmálanum.  
 
Sambært stk. 2 skulu loyvi bert gevast í einstøkum førum. Eisini er ásett, at eitt loyvi greitt 
skal áseta, hvørji evni kunnu nýtast, og áseta nøgd og treytir annars. Eisini skulu í einum 
loyvi treytir vera ásettar um eitt nú goymslu, eftirlit og fráboðan. 
 
Í stk. 3 verður heimilað landsstýrismanninum í umhvørvismálum at gera reglur fyri nýtslu 
av kemikalium til basing av oljudálking. Í sambandi við basing av oljudálking eigur 
aðalreglan at vera, at oljan í størst møguligan mun skal takast upp, um tað er gjørligt. Nýtsla 
av kemikalium at basa oljudálking eigur bara at koma uppá tal, um hetta gagnar 
umhvørvinum. Nýtsla av kemikalium til at basa oljudálkingum kann vera til størri skaða 
enn gagn, um ikki rætt verður atborið. Tað er tí av stórum týdningi, at tey evni, sum verða 
nýtt, frammanundan eru kannað fyri møgulig skaðilig árin, at evnini hava tann ætlaða 
virknaðin og at greiðar mannagongdir eru fyri nýtslu.  
 
Til kapittul 15 
Fráboðanir 
Kapittul 15 ásetur reglur um fráboðan um dálking ella um vanda fyri dálking. Harumframt 
er heimild at áseta reglur um fráboðan um vandamikið og dálkandi góðs umborð á skipum. 
Ásetingarnar í hesum kapitlinum eru á leið tær somu sum í kongligu fyriskipanini. 
 
Til § 26 
 
Henda grein staðfestir, hvør hevur skyldu at boða frá, og hvørjar tilburðir ein eigur at geva 
fráboðan um. Í stk. 1 er álagt eigarum, brúkarum, skiparum og loðsum á skipum og 
havstøðum at boða MRCC Tórshavn frá, um so er, at burturbeining, ið er ímóti lógini, fer 
fram ella er framd. Eisini skal boðast frá lógligari burturbeining, sum t.d. í neyðstøðu, og tá 
ið skip eru farin á land ella vandi av øðrum orsøkum er fyri dálking vegna lekar ella aðrar 
skaðar. 
 
Í stk. 2 verður álagt teimun persónum, sum eru nevndir í stk. 1, eins og flogskiparum, 
havnamyndugleikum og fólki á landi annars, at boða frá, um olja ella onnur skaðilig evni 
síggjast á sjónum. Hetta merkir, at øll, sum varnast dálking á sjónum ella vanda fyri dálking, 
hava skyldu at boða MRCC Tórshavn frá. MRCC Tórshavn er ein sonevndur 
alarmsentralur, tá talan er um viðurskifti, sum hava við sjógvin at gera. 
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Í stk. 3 verður álagt teimum, sum eru nevnd í stk. 1-2, skyldu at geva avvarðandi 
myndugleikum allar neyðugar upplýsingar, sum hava týdning fyri tey tiltøk, sum skulu setast 
í verk til at forða fyri ella basa dálkingini.  
 
Til § 27 
 
Ásetingin gevur landsstýrismanninum heimild til at áseta reglur um fráboðanirnar, sum eru 
nevndar í grein 26, og um fráboðan um aðra dálking enn hana, sum er nevnd í grein 26. 
Reglurnar eiga at samsvara ásetingunum í Protokoll I til MARPOL sáttmálan. Reglur um 
fráboðan eru í kunngerð nr. 30 frá 8. mars 2001 um at senda inn fráboðan sambært 
havumhvørvislógini. 
 
Í stk. 2 verður ásett, at í reglunum um fráboðan kunnu vera ásetingar um, at útlendskir 
myndugleikar skulu hava fráboðan um hendingar, sum fara fram uttan fyri føroyskt 
sjóumveldi.  
 
Til § 28 
 
Ásetingin gevur landsstýrismanninum heimild at áseta reglur um skyldu at senda inn 
upplýsingar um vandamikið ella dálkandi góðs umborð á skipum. Tílíkar reglur eru í 
kunngerð nr. 32 frá 8. mars 2001 um fráboðan av upplýsingum um vandamikið ella dálkandi góðs 
umborð á skipum. 
 
Endamálið við ásetingini er, at upplýsingar um vandamikið og dálkandi góðs skulu vera 
tøkar á landi, soleiðis at myndugleikar skjótt kunnu fáa kunnleika til farmin í eini 
tilbúgvingarstøðu. 
 
Til § 29 
 
Endamálið við hesi áseting er at geva myndugleikunum møguleika at fáa neyðugar 
upplýsingar um tey evni, ið verða lastað og lossað í føroyskum havnum. Upplýsingarnar 
skulu brúkast sum grundarlag undir tilbúgvingini móti dálking av olju og øðrum skaðiligum 
evnum, sum annaðhvørt verða inn- ella útflutt. 
 
Til kapittul 16  
Inntriv 
Kapittul 16 hevur ásetingar um, hvørji inntriv myndugleikin kann fremja mótvegis skipum 
og havstøðum til at fyribyrgja, avmarka og basa dálking av sjónum. Inntrivini, ið koma 
kunnu uppá tal, eru:  

• Kanningar av skipum og havstøðum, sbr. § 30 
• Seta bann fyri at skip halda áfram við sigling ella ávísum virksemi og at áleggja 

fyriskipanir hesum viðvíkjandi, sbr. § 31 
• Seta skipinum bann fyri at koma í føroyska havn, sbr. § 32 
• Afturhald av skipum, til trygd er veitt fyri útreiðslum til tilbúgvingarátøk, sbr. § 33 

 
Til § 30 
 
Sum framhald av reglunum, ásettar í kapittul 15 um fráboðan av upplýsingum fyri at kunna 
seta í verk basingartiltøk o.t., er tað í grein 30, stk. 1, ásett, at landsstýrismaðurin hevur 
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atgongd til skip og havstøðir at gera kanningar, sum eru neyðugar fyri at kunna taka avgerð 
um, hvørji átøk skulu gerast at basa einari dálking ella at forða fyri dálking. Kanningar 
kunnu gerast uttan rættarúrskurð, men dentur skal leggjast á, at skipið ella havstøðin ikki 
verða óneyðugt seinkað, ella at kanningarnar ikki hava við sær óneyðugar útreiðslur fyri 
skipið ella havstøðina. 
 
Í royndum verða tað serliga Skipaeftirlitið og Fiskiveiðieftirlitið, sum fara at fremja 
kanningar og hava eftirlit við, at skip lúka lógarinnar krøv og krøv, ásett við heimild í lógini. 
Løgreglan hevur sambært løgregluheimildini somu heimildir. Inntrivs- og eftirlitsheimild-
irnar kunnu bæði brúkast, meðan skip liggja við bryggju og meðan skip eru í sigling ella á 
annan hátt virkin á føroyskum sjóumveldi og uttanfyri. Skipaeftirlitið er almennur stovnur 
við serkunnleika til skip, skipstøkni, skipaútbúnað o.t., og er tað tí nátúrligt at leggja 
eftirlitsheimildirnar sambært hesi lóg til stovnin. Eftir sum talan eisini kann verða um at 
fremja inntriv og eftirlit mótvegis skipum, sum ikki liggja við bryggju, eiga heimildirnar 
eisini at verða lagdar til Fiskiveiðieftirlitið, sum hevur útbúnað at fremja eftirlit mótvegis 
skipum, meðan hesi eru á sjónum. Viðvíkjandi havstøðum verða tær útinnandi uppgávurnar 
lagdar til umhvørvisdeildina á Heilsufrøðiligu starvsstovuni, ið frammanundan røkir 
umsitingar- og eftirlitsuppgávur mótvegis havstøðum. 
  
Umráðandi er at leggja inntrivs- og eftirlitsuppgávurnar til teir stovnar, sum longu 
frammanundan eru virknir á økinum, soleiðis at umhvørviseftirlitið ikki í sjálvum sær 
verður kostnaðarmikið. Ynskiligt er, at umhvørviseftirlitið mótvegis skipum verður raðfest 
og skipað eftir avtalu millum landsstýrismannin í umhvørvismálum og landsstýrismannin í 
sjóvinnumálum, sum síðani letur uppgávurnar og heimildirnar til ávikavist Skipaeftirlitið og 
Fiskiveiðieftirlitið. 
 
Tað liggur í stk. 1, at inntriv kunnu fremjast mótvegis føroyskum skipum og havstøðum 
bæði á og uttanfyri føroyskt sjóumveldi. Hinvegin framgongur tað av stk. 2, at inntriv 
mótvegis útlendskum skipum, ið hava framt ólógliga burturbeining ella útlát uttanfyri 
føroyskt sjóumveldi, verður avmarkað av fólkarættarligum reglum, sbr. grein 30, stk. 2, og 
viðmerkingarnar til grein 32. Sambært stk. 2 kann inntriv bara fremjast uttanfyri 
sjóumveldið mótvegis útlendskum skipum, um útlát er staðfest og grundaður illgruni er um, 
at útlátið stavar frá einum ávísum útlendskum skipi.  
 
Til § 31 
 
Ásetingin heimilar landstýrismanninum í sjóvinnumálum og landsstýrismanninum í 
umhvørvismálum at fremja inntriv mótvegis ávikavist skipum og havstøðum, ið eru neyðug 
fyri munadygt at fyribyrgja, avmarka ella basa ólógligum útláti ella ólógligari burturbeining. 
Tey inntriv, ið kunnu koma uppá tal sambært grein 31, stk. 1, eru at banna einum skipi at 
halda áfram við sigling ella at banna einum skipi at halda áfram við einum ávísum virksemi, 
umframt at geva boð um, hvussu siglast skal víðari ella undir hvørjum treytum, virksemið 
kann halda áfram. Felags fyri inntrivini er, at hesi bert kunnu gerast í førum, har tey eru 
neyðug fyri at forða dálking ella neyðug fyri at basa dálking.  
 
Sum dømi um virkisøki fyri ásetingini kann nevnast, at tekur eitt skip í botn, kann skiparin 
fáa boð um at tøma serliga ábær lastarúm, áðrenn roynt verður at flota skipið, ella at bann 
verður sett fyri, at skipið verður roynt flotað, fyrr enn neyðug tilbúgvingarútgerð er gjørd til 
reiðar at basa møguligari dálking. 
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Sambært grein 31, stk. 2, verða landsstýrismenninir heimilaðir at seta onnur inntriv í verk 
enn tey í stk. 1 í førum, tá talan er um álvarsama dálking. Metingin um, nær talan er um 
álvarsama dálking, eigur at verða gjørd í hvørjum einstøkum føri, og eigur støði m.a. at 
takast í slag og stødd av dálkingini og um dálkingartilburðurin er komin fyri nær landi ella 
ikki og um økið er serliga viðkvæmt ella ikki. Kemur t.d. hol á eitt tangaskip ella annað skip 
og stórar nøgdir av olju ella vandamiklum kemikalium leka á sjógv og vandi er fyri, at lekin 
fer at dálka firðir og strendur, kann tað í tí ítøkiliga førinum verða mett, at dálkingin er 
álvarsom sambært stk. 2. Eitt annað dømi er, um eitt fullfermt tangaskip kanska brotnaði 
um tvøran.  
 
Verður mett, at dálkingin er álvarsom, kann landsstýrismaðurin brúka onnur inntriv 
mótvegis skipinum enn tey, ið eru nevnd í stk. 1. Sum dømi um onnur inntriv kunnu 
nevnast boð til ein skipara um, at ávís lastarúm ella tangar skulu tømast yvir í eitt annað 
skip fyri antin at forða fyri meiri dálking ella sum liður í einum basingarátaki. Verða slík 
boð givin, skulu hesi lúka formligu krøvini til slíkar avgerðir, sbr. stk. 4 og viðmerkingarnar 
til stk. 4.  
 
At seta onnur inntriv í verk krevur, at fyrilit verður tikið fyri, um talan er um føroysk ella 
útlendsk skip, og um skipið er innan fyri ella uttan fyri sjóumveldið. Er talan um føroysk 
skip, kunnu heimildirnar í grein 31 nýtast til fulnar, sjávt um skipið er innan fyri ella uttan 
fyri 12 fjórðingar. Er hinvegin talan um útlendsk skip, skal fyrilit havast fyri teimum 
avmarkingunum, ið fylgja av fólkarættarligum og øðrum altjóða reglum. 
 
Sambært ST havrættarsáttmálanum er aðalreglan, at øll skip hava rætt til óskaðiliga sigling á 
opnum havi. Útlendsk skip, ið brúka rættin til óskaðiliga sigling, skulu lúka tær reglur, ið 
strandalandið hevur ásett viðvíkjandi sigling og flutningi umframt tær reglur, ið hava sum 
endamál at verja havumhvørvið ímóti dálking. Sum framhald av hesum hava strandalond 
heimild at steðga sigling, ið ikki er óskaðilig. Sostatt hevur eitt strandaland heimild at seta 
inntriv í verk mótvegis skipum, sum við vilja ella av ósketni dálka havumhvørvið við t.d. 
olju. Talan er um eina sokallaða umhvørvisjurisdiktión, sum er grundað á altjóða 
umhvørvislóggávu.  
 
Uttan fyri sjóumveldið kunnu inntriv bert fremjast mótvegis útlendskum skipum undir ávísum 
treytum. Strandalandið kann taka neyðug stig á opnum havi, ið tryggja, at strendurnar ella 
onnur sambundin áhugamál ikki verða fyri álvarsomum ella hóttandi váða. Váðin skal 
standast av oljudálking ella vanda fyri hesum ella einum skaðatilburði til havs, ella átøk í 
hesum sambandi, sum við rímiligari orsøk kunnu væntast at hava við sær skaðiligar 
avleiðingar av størri týdningi. Hóast Løgtingið ikki hevur tikið undir við Inntrivs-
sáttmálanum frá 1969, mugu hesar reglur tó í dag metast at vera galdandi fólkarættur og 
útleiðast av ásetingini í grein 31, stk. 3, sbr. artikkul 221 í ST havrættarsáttmálanum.   
 
Er eitt útlendskt skip á veg inn á ella innan fyri sjóumveldið, hevur strandalandið rætt at brúka 
somu inntriv mótvegis útlendskum skipum sum mótvegis egnum skipum fyri at handhevja 
lógarverkið.  
 
Sambært grein 31, stk. 4, skulu avgerðir um boð ella bann grundgevast, og avgerðin skal 
fráboðast skrivliga til skiparan ella tann, ið hevur ábyrgd av havstøðini. Ein avgerð kann 
fráboðast skrivliga við fjarriti, telefaksi, vanligum posti, telduposti o.s.fr. Er talan um at 
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boða frá eini avgerð um afturhald av skipi ella havstøð, skal avgerðin harumframt innihalda 
upplýsingar um, undir hvørjum treytum tey kunnu verða givin leys aftur.   
 
Grein 31, stk. 5, ásetur, at landsstýrismaðurin í umhvørvismálum kann gera av, at upp-
lýsingar um, at skip verður hildið aftur og orsøkirnar fyri afturhaldinum kunnu 
almannakunngerast. Landsstýrismaðurin kann m.a. eisini gera av, at navnið á 
klassafelagnum hjá skipinum skal almannakunngerast. Talan er um eina fakultativa áseting. 
Hetta merkir, at landsstýrismaðurin í hvørjum einstøkum føri ger av, hvørt hann brúkar 
heimildina ella ikki.  
 
Til § 32 
 
Grein 32, stk. 1, ásetur, at landsstýrismaðurin í sjóvinnumálum hevur heimild at banna 
einum skipi at koma í føroyska havn í førum, har skipið er í sigling ella fer avstað, hóast 
skipið er hildið aftur ella hevur fingið siglingarbann sambært grein 31. Eisini kann einum 
skipi verða bannað at koma í føroyska havn, um skipið ikki lýkur boð um at umvæla skaða 
á ávísari skipasmiðju. Bæði siglingarbann og atkomubann kunnu setast skipum, sum eru í 
so vánaligum standi, at tey eru í vanda fyri at dálka havumhvørvið. Grein 32 er 
umhvørvisligi parturin í havnaeftirlitinum, sum Skipaeftirlitið fremur móti skipum.  
  
Stk. 2 ásetur, at um eitt annað land hevur lagt hald á eitt skip, og skipið hóast hetta er farið 
avstað við kós móti einari føroyskari havn, so kann landsstýrismaðurin bannað skipinum at 
koma í havn. 
 
Grein 32, stk. 3, ásetur, at hóast atkomubann er sett einum skipi, kann skipið kortini fáa 
loyvi at koma í eina ávísa føroyska havn, um hetta er neyðugt fyri at bjarga mannalívum ella 
fyri at verja havumhvørvið móti dálking. Væntandi verða heimildirnar lagdar til 
Skipaeftirlitið ella Fiskiveiðieftirlitið, sum vísa skipinum á, hvørja havn farast kann til. 
 
Stk. 4 ásetur, at Skipaeftirlitið ella Fiskiveiðieftirlitið skal seta atkomubann úr gildi, tá ið 
viðurskiftini, sum elvdu til atkomubannið, eru fingin í rættlag aftur. 
 
Til § 33 
 
Í stk. 1 er ásett, at skip og havstøðir hava partleysa (objektiva) ábyrgd av at bera landsins 
útreiðslur til rímilig basingartiltøk í førum, har dálking er framd, ella har vandi er fyri 
dálking við skaðiligum evnum. Ásetingin fer ikki at verða brúkt í førum, har dálkingin 
kemur fyri av tvingandi umstøðum (force marjeure), sum ásett í grein 39 ella sum fylgja av 
tvingandi umstøðum, sum ásett í sjólógini, t.e. kríggj, yvirgangur o.t. Er hinvegin talan um 
skip, ið veitir neyðstøddum skipi hjálp við at lata olju út at slætta sjógv, er tað tað 
neyðstadda skipið, sum, sambært neyðrættargrundreglum ber útreiðslurnar til basingar-
tiltøk.   
 
Í førum, har talan er um føroysk skip, ið hava ábyrgd av útreiðslum til basingartiltøk, søkir 
lands- ella kommunustýrið útreiðslurnar endurgoldnar frá reiðarínum. Sambært stk. 2 kann 
landsstýrismaðurin krevja, at trygd verður veitt fyri útreiðslur til basingartiltøk, sum 
annaðhvørt landið ella ein kommuna hevur av einari dálking. Landsstýrismaðurin kann í 
slíkum førum eisini gera av, at skipið ella havstøðin skal haldast aftur, til trygd er veitt fyri 
rindan av basingar- ella tilbúgvingarútreiðslum. Ásetingin skal tryggja, at landsstýrið og 
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kommunurnar kunnu fáa endurgoldið útreiðslur til basingartiltøk, eisini tá ið talan er um at 
basa dálking, framda av útlendskum skipum.  
 
Til kapittul 17 
Eftirlit 
Í hesum kapitli eru reglur um eftirlit.  
 
Til § 34 
 
Sambært grein 34, stk. 1, hevur landsstýrismaðurin eftirlitið við lógini og reglum, givnar við 
heimild í lógini. Sambært grein 40 kann landsstýrismaðurin lata øðrum stovnum upp í hendi 
at umsita lógarverkið. Í roynd og veru eru tað ávikavist landsstýrismaðurin í 
umhvørvismálum og landsstýrismaðurin í sjóvinnu- og tilbúgvingarmálum, sum hava 
eftirlitsheimildirnar.  
 
Eftir stk. 2 hava eftirlitsmyndugleikin og løgreglan heimild at fremja eftirlit við skipum og 
havstøðum og heimild at krevja at fáa atgongd til hesi og atgongd til øll skjøl, umframt at 
taka sýni. Ásetingin heimilar bæði eftirlit við føroyskum skipum í førum, har illgruni er um 
lógarbrot, og eftirlit, har ongin illgruni er, t.v.s. í sambandi við vanligar stakroyndir.  
 
Er talan um útlendsk skip, kunnu eftirlitsheimildirnar bert nýtast í førum, har grundaður 
illgruni er um, at skipið hevur brotið fólkarættarligu grundreglurnar um óskaðiliga sigling, 
sbr. eisini viðmerkingar til grein 31, stk. 2 omanfyri.  
 
Í roynd og veru verða tað Skipaeftirlitið, Fiskiveiðieftirlitið og Heilsufrøðiliga starvsstovan, 
ið fremja eftirlitið við skipum og havstøðum vegna landsstýrismenninar.     
 
Sambært stk. 2 má eftirlitið ikki hava við sær óneyðugar seinkingar ella útreiðslur fyri skipið 
ella havstøðina. 
 
Til § 35 
 
Ásetingin loyvir, at landsstýrismaðurin í umhvørvismálum kann gera av, at merkingarevni 
skulu brúkast av føroyskum skipum og útlendskum skipum í føroyskari havn, fyri at tað 
skal bera til at eyðmerkja dálkaran í sambandi við ólógliga burturbeining av olju og 
skaðiligum evnum.  
 
Til kapittul 18 
Aðrar ásetingar 
Í hesum kapittli eru ásetingar um gjald fyri endurrindan av útreiðslum í sambandi við eftirlit 
og umsiting av lógini, um formkrøv til upplýsingar, um góðkenning av útgerð og skipanum 
umframt reglur um tvingandi umstøður sambært havumhvørvislógini. 
 
Til § 36 
 
Sambært stk. 1 hevur landsstýrismaðurin heimild at áseta reglur um endurrindan av 
útreiðslum, ið standast av eftirliti og viðgerð av málum um góðkenning og loyvisveitan. Ein 
kunngerð er um gjøld, sbr. K. nr. 31 frá 8. mars 2001. Ætlanin er at broyta kunngerðina, so 
allir myndugleikar, ið umsita ella fremja eftirlit við, at havumhvørvislóggávan verður hildin, 
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kunnu fáa endurrindað umsitingar- og eftirlitsútreiðslur, ið standast av hesum. Sum er, er 
tað bara Heilsufrøðiliga starvsstovan, ið fær endurgoldið útreiðslur eftir kunngerðini.   
 
Landsstýrismaðurin hevur eftir stk. 2 heimild at áseta reglur um gjald, rentu og panting. Í 
oman fyri nevndu kunngerð er fylgiskjal gjørt, ið ásetur støddina av gjøldum, og er 
heimildin at áseta reglur um rentu eisini brúkt í nevndu kunngerð.  
 
Til § 37 
 
Greinin gevur landsstýrismanninum í umhvørvismálum heimild at gera av, í hvørjum líki 
upplýsingar, sum eru lógarkravdar, skulu sendast inn til myndugleikar og stovnar. Grein 37 
hevur sum fortreyt, at talan er um formkrøv til skrivligar, herundir elektroniskar 
upplýsingar, og ikki munnligar upplýsingar. Formkrøv kunnu setast til sjálva innlatanina, 
t.d. at ávís oyðubløð, sum eru gjørd til endamálið, skulu brúkast, og til innihaldið, so at eitt 
nú upplýsingar um nøgd av olju skulu latast í litrum heldur enn sum kilo o.s.fr.  
 
Sum dømi um elektroniskar upplýsingar kann nevnast innlatan av upplýsingum í sambandi 
við givin loyvi til nýtslu og burturbeining av evnum og tilfari frá havstøðum. Tøkniliga 
menningin ger, at gingið helst verður meiri burtur frá tí, sum vit vanliga rópa skrivligar 
upplýsingar, meðan innlatan av elektroniskum upplýsingum støðugt gerst vanligari.  
 
Til § 38 
 
Sambært hesi áseting hevur landsstýrismaðurin ella aðrir myndugleikar og stovnar, ið eru 
heimilaðir til tað, myndugleika at góðkenna lógarkravdar skipanir og útgerð. Talan kann 
verða um alt frá tekniskum innrættingum til stýrisskipanir, sum eitt nú eru álagdar ella 
viðmæltar av t.d. altjóða sjóvinnufelagsskapinum IMO. Í mun til føroysk skip er tað 
Skipaeftirlitið, ið góðkennir skipanir og útgerð, ið eru kravdar sambært føroyskari og 
altjóða lóggávu, meðan tað í mun til havstøðir eru Oljufyrisitingin og umhvørvisdeildin á 
Heilsufrøðiligu starvsstovuni, ið eru góðkenningar- og eftirlitsmyndugleikar. 
 
Sambært stk. 2 eru tað avvarðandi útlendskir góðkenningarmyndugleikar, ið góðkenna 
útgerð og skipanir umborð á útlendskum skipum.    
 
Til § 39 
 
Grein 39 er ein sonevnd force-majeure-áseting. Ásetingin ber við sær, at fleiri reglur í lógini 
ikki eru galdandi í teimum í ásetingini uppreksaðu neyðstøðunum. Hetta merkir, at tað eitt 
nú er loyvt at burturbeina olju ella onnur skaðilig evni, um hetta er neyðugt fyri at bjarga 
menniskjalívum ella hetta er neyðugt við atliti at trygdini umborð á skipum, flogførum ella 
havstøðum. 
 
Til kapittul 19 
Fyrisitingarligar reglur og kæra 
Í hesum kapitli eru fyrisitingarligar reglur og reglur um kæru. 
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Til § 40 
 
Sambært stk. 1 kann landsstýrismaðurin heimila øðrum stovnum at umsita heimildir eftir 
lógini. Landsstýrismaðurin kann t.d. lata tað upp í hendurnar á umhvørvisdeildini á 
Heilsufrøðiligu starvsstovuni at umsita og taka avgerðir í ítøkiligum málum, so sum at geva 
loyvi til nýtslu og burturbeining av evnum og tilfari frá havstøðum. Landsstýrismaðurin 
kann somuleiðis leggja eftirlitsuppgávur til Skipaeftirlitið og Fiskiveiðieftirlitið. 
Landsstýrismaðurin ger av, hvussu heimilanin verður framd í verki. Hugsast kann, at 
summar uppgávur verða heimilaðar beinleiðis í kunngerðum, meðan aðrar verða heimilaðar 
í heimilingarskrivum til stovnar undir landsstýrismanninum. 
 
Eftir sum Skipaeftirlitið eisini umsitur aðra lóggávu viðvíkjandi skipum og sigling og tí 
hevur eftirlit við útgerð og teknisku viðurskiftunum umborð, er tað skilagott at hava tætt 
samstarv millum Skipaeftirlitið og umhvørviseftirlitsmyndugleikan. Samstarvið millum 
ymiskar myndugleikar undir ymiskum landsstýrismonnum eigur formliga at vera skipað í 
avtalum ella við kunngerð, har uppgávu- og heimildarbýtið er ásett. 
  
Eftir stk. 2 kann landsstýrismaðurin í umhvørvismálum gera av, at avgerðir ikki skulu 
kunna kærast, ella at tær bert skulu kunna kærast til ein ávísan kærustovn. Hetta kann bæði 
verða galdandi fyri avgerðir, tiknar av stovnum undir landsstýrismanninum í 
umhvørvismálum, og fyri avgerðir, tiknar av stovnum undir landsstýrismanninum í 
sjóvinnumálum. Hugsast kann, at bygnaðarbroytingar í miðfyrisitingini ella broytingar í 
uppgávu- og ábyrgdarbýtinum millum land og kommunur í framtíðini fara at føra til, at 
landsstýrismaðurin ásetur reglur um, at avgerðir, tiknar við heimild í havumhvørvislógini 
ella í kunngerðum, ásettar við heimild í lógini, bert kunnu kærast til ein ávísan kærustovn. 
Enn er landsstýrismaðurin tó sambært uppskotinum hægsti fyrisitingarligi kærumyndugleiki. 
 
Til § 41 
  
Sambært stk. 1 hevur landsstýrismaðurin heimild at gera av, at ein góðkenning ikki skal 
kunna brúkast, fyrr enn kærufreistin er úti. Sum dømi um hetta eru avgerðir í málum um 
aftursøkking av upptiknum havbotnstilfari, sbr. § 18, stk. 2, og avgerðir í málum um 
snarferjuleiðir, sum hava heimild í § 20 um aðra dálking. Afturat hesum fær 
landsstýrismaðurin heimild at gera av, um kærur í slíkum málum skulu hava steðgandi 
virknað ella ikki. Avgerðin um, hvørt avgerðir skulu kunnu brúkast beinanvegin, og um ein 
kæra skal hava steðgandi virknað, verður ásett í kunngerð. 
  
Stk. 2 hevur við sær, at áður tiknar avgerðir kunnu takast upp til endurskoðan og broytast, 
um nýggj vitan kemur fram um, hvussu ymisk evni ávirka havumhvørvið ella nýggjar 
altjóða avtalur ávirka innihaldið í áður givnum loyvum og góðkenningum. Eitt loyvi ella ein 
góðkenning, sum sambært hesi reglu verða tikin aftur, skulu sambært vanligum 
fyrisitingarligum reglum fráboðast loyvishavaranum ella tí, ið hevur fingið góðkenningina, 
áðrenn afturtøkan kann verða framd. Afturtøka kann verða framd, uttan at endurgjald 
verður veitt loyvishavara ella tí, ið hevur góðkenningina.  
 
Til kapittul 20 
Rannsóknir og lóghald 
Í hesum kapittli eru reglur um rannsóknir og lóghald.  
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Til § 42 
 
Grein 42 inniheldur ásetingar um rannsóknir í málum, sum snúgva seg um brot á 
lóggávuna, sbr. stk. 1, og ásetingar um rannsóknir um ólógliga burturbeining av olju frá 
skipum og havstøðum, sbr. stk. 2 og stk. 3. Harumframt hevur grein 42 ásetingar um 
afturhald av skipum og havstøðum fyri brot á lóggávuna generelt, sbr. stk. 3, men tá talan 
er um brot á grein 7 um ólógliga burturbeining av olju frá skipum, eru ásetingarnar í grein 
43 um afturhald av skipum og grein 46 um fyrisitingarlig sektaruppskot galdandi.  
 
Sambært stk. 1 verða vanligu reglurnar í rættargangslógini um rannsakan nýttar, tá ið 
rannsóknir skulu gerast í málum um brot á reglurnar í lógini ella á reglur, ásettar við heimild 
í lógini. Vísandi til grein 49 er sama galdandi fyri brot á reglur, ásettar við heimild í kongligu 
fyriskipanini, hóast kongliga fyriskipanin verður avtikin samstundist, sum henda lógin 
kemur í gildi. Rannsóknir skulu fremjast sambært reglunum í rættargangslógini, og kunnu 
bert fremjast í málum um brot á lóggávu, ið kann hava við sær fongsulsrevsing. 
 
Í málum, har talan er um at rættarsøkja skip fyri brot á reglurnar um ólógliga burturbeining 
av olju, hevur Fiskiveiðieftirlitið sambært stk. 2 saman við løgregluni heimild at rannsaka 
skip fyri t.d. at taka neyðugar oljuroyndir frá tangum og maskinrúmum. 
 
Fiskiveiðieftirlitið skal nýta tær mannagongdir, ið eru ásettar í rættargangslógini um 
rannsóknir. Hetta merkir, at Fiskiveiðieftirlitið bert kann kanna skip, um tað er rímilig 
orsøk at halda, at ein ólóglig burturbeining av olju er framd. Ásetingin hevur sum fortreyt, 
at Fiskiveiðieftirlitið hevur ein rættarúrskurð til at gera kanningar av skipinum. Ùrskurður 
er tó ikki kravdur í førum, har endamálið við kanningini hevði farið fyri skeytið, um bíðað 
verður eftir honum. Tá ið talan er um at gera kanningar av skipum, ið eru til sjós, vil treytin 
um, at endamálið við kanningini vildi farið fyri skeytið, næstan altíð vera til staðar, og tí 
kann Fiskiveiðieftirlitið gera slíkar kanningar uttan rættarúrskurð. Rannsakan av skipum, ið 
liggja við bryggju, kann eisini verða framd av løgregluni ella Skipaeftirlitinum.  
 
Hevur eftirlitsmyndugleikin gjørt kanningar uttan úrskurð, skal málið sambært 
rættargangslógini leggjast fyri rættin innan 24 tímar, um tann persónur, t.e. skiparin ella 
stjórin á havstøðini, ið inntrivið er rættað ímóti, biður um tað. Útrokningin av 24 tímum 
byrjar frá tí løtu, at Fiskiveiðieftirlitið hevur latið løgregluni málið.  
 
Tær heimildir, sum eftir ásetingini verða lagdar til Fiskiveiðieftirlitið, eru ætlaðar at galda 
bæði innanfyri og uttanfyri sjóumveldið. Málsøkið “Havumhvørvið” varð yvirtikið 17. 
januar 2003 og kom í gildi 1. mai 2003. Punkt 2 í yvirtøkuavtaluni ásetur, at “I medfør af 
hjemmestyrelovens § 4 overtager hjemmestyret den lovgivende og administrative 
myndighed på området”, meðan punkt 3 í avtaluni ásetur, at “I overensstemmelse med 
hjemmestyrelovens § 2 overtager hjemmestyret de med sagsområdet forbundne udgifter.” Í 
hesum liggur, at Løgtingið og landsstýrið hava fingið lóggávu- og umsitingarvaldið í 
havumhvørvismálum, og at landsstýrið ber útreiðslurnar, ið standast av hesum. 
Valdsrætturin er sambært punkt 4 í yvirtøkuavtaluni avmarkaður í hesum førum: ”I 
overensstemmelse med hjemmestyrelovens § 5 er hjemmestyrets kompetence undergivet de 
begrænsninger, der følger af de til enhver tid bestående traktatmæssige og andre 
internationale rettigheder og forpligtelser, ligesom rigsmyndighederne har afgørelsen i 
spørgsmål, som angår rigets forhold til udlandet.”   
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Sambært stk. 3 hevur Heilsufrøðiliga starvsstovan saman við løgregluni heimild at fremja 
rannsóknir umborð á havstøðum í málum um ólógliga burturbeining av olju. 
 
Stk. 4 ásetur, at er revsiábyrgd staðfest sambært §§ 44-45 við tað, at eitt skip ella ein 
havstøð eru dømd at rinda bót fyri brot á lóggávuna, so kann skipið ella havstøðin haldast 
aftur, til bótin og málskostnaðurin eru goldin. Henda regla er tó ikki galdandi í førum, har 
revsiábyrgd er staðfest fyri brot á § 7 um ólógliga burturbeining av olju ella oljudálkaðum 
vatni, sbr. stk. 5 og viðmerkingarnar til grein 43 um afturhald av skipum í málum um 
ólógliga burturbeining av olju sambært grein 7 og viðmerkingarnar til grein 46 um áleggjan 
av fyrisitingarligari bót fyri ólógliga burturbeining av olju frá skipum sambært grein 7 og frá 
havstøðum sambært grein 19. 
 
Til § 43 
 
Í málum um brot á § 7 um ólógliga burturbeining av olju og oljudálkaðum vatni, kunnu 
skip verða hildin aftur. Ásetingin fevnir eisini um afturhald av skipum, áðrenn dómur er 
fallin í málinum ella eitt fyrisitingarligt sektaruppskot er viðtikið sambært grein 46. Hetta 
merkir, at skip eisini kann verða hildið aftur, um tað verður hildið neyðugt fyri at tryggja, at 
framtíðar bøtur og málskostnaður verða goldin.  
 
Sambært stk. 1 kunnu skip verða hildin aftur av løgregluni ella av tí myndugleika, sum 
landsstýrismaðurin heimilar. Liggur eitt skip í havn, verður tað vanliga løgreglan, ið heldur 
skipinum aftur, meðan Fiskiveiðieftirlitið ætlandi verður heimilað at halda skip á sjónum 
aftur. 
 
Afturhald av skipum kemur sambært stk. 2 uppá tal fyri at tryggja almenn krøv viðvíkjandi 
rindan av bót, inndrátti av virðum og rindan av málskostnaði. Eisini kann fulnaður søkjast í 
skipinum, um eitt nú ein bót ikki er goldin í seinasta lagi tveir mánaðir eftir, at málið 
endaliga er avgjørt. 
 
Sambært stk. 2, triðja punktum er tað ein treyt fyri at halda skipi aftur, at tann, ið hevur 
revsirættarligu ábyrgdina, av røttum hevði ræði á skipinum, tá ið burturbeiningin varð 
framd. 
 
Sambært stk. 3 kunnu skjøl og onnur prógv eisini verða hildin aftur av 
eftirlitsmyndugleikanum í málum um ólógliga burturbeining av olju. Talan kann t.d. verða 
um loggbøkur, kvittanir og lutir, sum kunnu tæna sum prógv í málum um ólógliga 
burturbeining av olju.  
 
Reglurnar í rættargangslógini um lóghald skulu brúkast í málum um afturhald av skipum, 
sbr. stk. 4. Hetta merkir, at er ein fyrisitingarlig avgerð um fyribils afturhald av einum skipi 
tikin fyri at tryggja, at endamálið við afturhaldinum ikki skal fara fyri skjeyti, skal avgerðin 
roynast í rættinum, áðrenn 24 tímar eru gingnir roknað frá tí, at avgerðin um afturhald er 
tikin av løgregluni ella frá tí løtu, at eftirlitsmyndugleikin hevur latið løgregluni málið.  
 
Til kapittul 21 
Revsing, skiftisreglur o.a. 
Í hesum kapitli eru reglur um revsing, sektaruppskot í málum um ólógliga burturbeining av 
olju, skiftisreglur o.t. 



INNLENDISMÁLARÁÐIÐ 

45 / 46 

 
Til § 44 
 
Revsiásetingin í grein 44 snýr seg um brot á reglur í lógini. Revsingin er stigvíst uppbygd 
soleiðis, at tað í fyrsta lagi er talan um at áleggja bót, sbr. stk. 1, og síðani kann revsingin 
herðast til fongsul undir ávísum treytum, sbr. stk. 3 og 4. Revsikarmurin er ásettur til tvey 
ár.  
 
Eftir stk. 2 kunnu bøtur fyri ólógliga burturbeining av olju herðast alt eftir, hvussu nógv 
olja verður burturbeind ólógliga. Bótastøddin eigur at ásetast við støði í, hvussu nógv olja 
verður latin út og lutfalsligu árinini á umhvørvið. Sum vegleiðing fyri áseting av bótastødd 
verður mælt til, at ein ólóglig burturbeining uppá umleið 500 litrar eigur at geva eina bót 
uppá umleið 25.000 krónur, ein ólóglig burturbeining uppá umleið 1000 litrar eigur at geva 
eina bót uppá umleið 50.000 krónur, og fyri burturbeiningar uppá umleið 10.000 litrar eigur 
bótin at ásetast til umleið 100.000 krónur.  
 
Bótastøddirnar eiga sjálvsagt at kunna hækka og lækka í førum, har tað eru antin herðandi 
ella linnandi umstøður.  
 
Mett verður, at samanlagt hava tær smáu ólógligu burturbeiningarnar av olju størstu 
negativu árinini á umhvørvið av tí at títtleikin av teimum smáu burturbeiningunum, t.v.s. 
burturbeiningar undir 1000 litrar, er stórur. Umhvørvismyndugleikar í Svøríki og Danmark 
hava tí mett, at tað eisini í slíkum førum skal bera til at áseta ásýniligar bøtur. Sama eigur at 
gera seg galdandi í Føroyum, so bótastøddin fyri eitt nú brot á reglurnar um burturbeining 
av olju verður á sama stigi sum hjá okkara grannalondum, ið eisini hava tikið undir við 
altjóða sáttmálunum. 
 
Stk. 4 er nýtt og er ein avleiðing av ST havrættarsáttmálanum. Sambært hesi áseting kann 
fongsulsrevsing einans áleggjast fyri brot, framd av útlendskum skipum á sjóumveldinum, 
treytað av, at brotið er framt við vilja og at dálkingin var álvarsom. 
 
Til § 45 
 
Revsiásetingin umrøður brot á reglur, sum hava heimild í lógini. Talan er um revsing fyri 
brot á tær kunngerðir, sum eru ella verða settar í gildi við heimild í lógini. Henda áseting 
byggir á somu grundreglur sum grein 44. 
 
Stk. 2 er ein avleiðing av reglunum í grein 44, stk. 2 og 3, og víst verður til viðmerkingarnar 
har. 
 
Til § 46 
 
Her er heimild at leggja fram sektaruppskot í málum um ólógliga burturbeining av olju 
sambært grein 7 í førum, tá ikki verður roknað við, at brotið verður revsað við 
fongsulsrevsing. Eisini kann ásetingin brúkast í málum um ólógliga nýtslu og burturbeining 
av evnum og tilfari frá havstøðum. Reglurnar í rættargangslógini um framleggjan av 
sektaruppskotum skulu fylgjast, tá ið sektaruppskot verða løgd fram við heimild í hesi lóg.  
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Sambært stk. 1 kunnu mál um ólógliga burturbeining av olju avgerast uttan rættarmál 
treytað av, at tann, ið hevur framt lógarbrotið játtar seg sekan í einum sektaruppskoti. 
Ásetingin skal gera tað lættari og skjótari at avgreiða mál um ólógliga burturbeining av olju. 
Viðmerkingarnar til grein 44 oman fyri viðvíkjandi vegleiðandi bótastøddum fyri ólógligari 
burturbeining av olju eiga samsvarandi at verða nýttar í revsimálum, sum verða avgreidd 
við sektaruppskoti sambært stk. 1 og stk. 2.  
Sambært stk. 2 kunnu somu reglur verða nýttar mótvegis havstøðum í málum um ólógliga 
burturbeining av olju sambært grein 19 í lógini. 
 
Eftir stk. 3 skulu reglurnar í rættargangslógini um rættindini hjá einum ákærdum persóni 
nýtast í málum, sum verða avgreidd við sektaruppskoti. 
 
Stk. 4 ásetur, at verður eitt sektaruppskot góðtikið, so er málið at rokna sum endaliga 
avgreitt og rættarsóknin liðug. 
 
Til § 47 
 
Grein 47 tryggjar, at tað eisini í mun til løgfrøðiligar persónar skal vera gjørligt at 
ábyrgdarhalda og revsa hesar fyri brot á lógina ella reglur, givnar við heimild í lógini. 
 
Til § 48 
 
Ætlanin er, at lógin skal koma í gildi frá 1. mai 2005, og samstundist verður kongliga 
fyriskipanin sett úr gildi, sbr. stk. 2.  
 
Til § 49 
 
Ásetingin hevur við sær, at kunngerðir við heimild í kongligu fyriskipanini ikki fara úr gildi, 
hóast nýggj lóg kemur í staðin.  
 
Til § 50 
 
Ásetingin tryggjar, at avgerðir, tiknar sambært fyriskipanini, eisini verða verandi í gildi, 
hóast kongliga fyriskipanin verður sett úr gildi við hesi lóg. 
 
Til § 51 
 
Ásetingin hevur við sær, at mál, sum eru undir viðgerð, tá ið henda lóg fær gildi, skulu 
viðgerast sambært kongligu fyriskipanini og teimum kunngerðum, sum hava heimild í 
henni. 
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