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løgtingsmáli nr. 47/2004: Uppskot til løgtingslóg um verju av havumhvørvinum  
 
Landsstýrið hevur lagt málið fram tann 24. februar 2005, og eftir 1. viðgerð tann 11. mars 2005 er 
tað beint rættarnevndini. 
 
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 4., 11. og 18. apríl 2005.  
 
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Kommunusamskipan Føroya, Føroya 
Kommunufelag, Brunaumsjón Landsins, Paula Einarsson frá P/F OSR, umboð frá Fiskimálaránum 
og landsstýrismannin í innlendismálum. Frá Brunaumsjón Landsins fekk nevndin skrivligar 
viðmerkingar til uppskotið, og frágreiðing um tilbúgvingina í sambandi við oljudálkingina frá Baltic 
Carrier. Frá Føroya Kommunufelag fekk nevndin eina fundarfrágreiðing frá fundinum við  
nevndina.  
 
Undir viðgerðini hevur spurningurin um tilbúgving verið umrøddur. Fiskimálaráðið hevur upplýst, 
at málsøkið er danskt, men at arbeitt verður við at yvirtaka málsøkið. Tá málsøkið er yvirtikið, er 
ætlanin at gera eina føroyska tilbúgvingarlóg. Viðvíkjandi tilbúgving við atliti til dálking á sjónum, 
er ikki so nógv útgerð í landinum í løtuni. Men tað verður arbeitt við málinum. Landsstýrismaðurin 
hevur givið boð um at kanna møguleikan fyri at útlisitera uppgávuna til onkran privatan. Tær 
kanningarnar eru farnar í gongd.  
 
Rættarnevndin metir, at tað er týdningarmikið, at málið verður loyst sum skjótast, og at tilbúgvingin 
verður væl samskipað.  Tá tilbúgvingarætlanir verða gjørdar, eigur spurningurin um ábyrgdina fyri 
at seta í verk tiltøk at verða raðfestur høgt. Har ivi kann vera um, hvør eigur hesa ábyrgd, m.a. 
orsakað av kommunumørkum, eigur henda ábyrgd at verða ásett í fyriskipanini.  
 
Viðvíkjandi spurninginum um útgerð, heldur nevndin, at tað er týdningarmikið, at útgerðin hjá 
kommunum og hjá landinum sampakka.  
 
Nevndin hevur umrøtt spurningin, um aling á sjónum eigur at verða fevnd av hesi lóg, og vísir 
nevndin til hoyringssvarið frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni í hesum sambandi. Rættarnevndin 
heldur, at landsstýrismaðurin eigur at viðgera henda spurning nærri.  
 
Fiskimálaráðið vísti á, at heiti “MRCC Tórshavn” heldur átti at verið “Sjóbjargingarstøðin”. Hetta tí 
at MRCC Tórshavn er ein status, sum Sjóbjargingarstøðin hevur, tá tað er í eini kreppustøðu. 
Nevndin tekur undir við hesum og broytir lógina samsvarandi. 
 
Fiskimálaráðið vísti eisini á, at tað er óheppið at at tað í § 24, stk. 3 er ásett, at MRCC Tórshavn 
samskipar tilbúgving landsins. Sjóbjargingarstøðin er ein kommando sentralur, sum samskipar í 
einum átaki, men ikki hevur ábyrgd av yvirskipaðu samskipanini hjá landinum. Landsstýrismaðurin 
í innlendismálum tekur undir við hesum og mælir til at strika 2. pkt. í § 24, stk. 3. Rættarnevndin 
tekur undir við broytingini.  
 



Í § 22, stk. 2 verður ásett, at “Kommunustýrið hevur ábyrgd at basa olju- og kemikaliudálking í 
havnum, herundir fram við bryggjum og havnarløgum, í bátahyljum og tílíkum.” Rættarnevndin 
mælir til at strika orðingina “og tílíkum”, tí tað er ein ov ógreið áseting.    
 
Rættarnevndin heldur, at tað er óheppið, at tað í § 40, stk. 2 verður heimilað landsstýrismanninum 
at áseta reglur um, at ein avgerð ikki skal kunna kærast fyrisitingarliga, og mælir til at strika hesa 
áseting. 
 
Av tí at 3. viðgerð av uppskotinum helst ikki verður fyrr enn aftaná 1. mai 2005, mælir 
rættarnevndin til at broyta ígildiskomuna soleiðis, at lógin ikki óneyðugt fær afturvirkandi gildi. 
 
Samsvarandi hesum setir nevndin fram soljóðandi 
 

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

1) Har heitið “MRCC Tórshavn” kemur 
fyri í lógini verður hetta broytt til 
“Sjóbjargingarstøðin” í øllum 
bendingum og vendingum. 

2) Í § 22, stk. 2 verða orðini “í 
bátahyljum og tílíkum” broytt til “og í 
bátahyljum.” 

3) Í § 24, stk. 3 verður orðingin “sum við 
støði í kommunalu 

tilbúgvingarætlanunum samskipar 
landstilbúgvingina” strikað.  

4) Í § 40, stk. 2 verða orðini “reglur um, 
at ein avgerð ikki skal kunna kærast 
fyrisitingarliga, ella” strikað. 

5) Í § 40, stk. 2 verður orðið “avgerðin” 
broytt til “ ein avgerð”  

6) Í § 48, stk. 1 verður orðingin “1. mai 
2005” broytt til “dagin eftir, at hon er 
kunngjørd.” 

  
 
Ein samd nevnd tekur undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið við 
nevndu broytingum. 
 
 

Rættarnevndin, 20. apríl 2005 
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