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Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a 

 

Fyrispurningur um útbjóðing við Gellingarklett, settur landsstýrismanninum í 

orkumálum, Sirið Stenberg (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

 

Í viðmerkingunum til elveitingarlógina § 5 stk. 2 stendur, at endamálið við hesi 

áseting er at geva øllum møguleika at bjóða seg fram at framleiða ravmagn úr hesi 

orkukeldu, og á henda hátt fáa kapping á framleiðsluøkinum. 

 

1. Tá orkumyndugleikin nú avmarkar henda møguleika við at krevja, at hvør 

einstakur áhugaður veitari/tilboðsgevari frammanundan hevur eina seravtalu um 

lendi, við tí úrsliti, at øll ikki longur hava møguleikan at leggja boð inn, skal hervið 

verða spurt, um hesin útbjóðingarleistur er í samsvari við nevndu viðmerkingar til 

lógina? 

 

2. Er ein slíkur útbjóðingarleistur sambærligur við orðingina í lógini um, at “onnur 

eisini kunnu søkja um sama loyvi”, tá bert tann eini umsøkjarin hevur eina 

seravtalu um atgongd til lendið á Gellingarkletti í Hoyvíkshaganum? 

 

3. Er tað í samsvari við ætlanina og endamálið við elveitingarlógini um at veita 

føroyska elbrúkaranum  lægst møguligan streymprís, at ongin verulig kapping 

hereftir verður um at útbyggja vindorkuna í Føroyum, tá allir aðrir áhugaðir 

tilboðsgevarar, harundir interkommunali felagsskapurin SEV, nú reelt verða 

útihýstir frá at luttaka í útbjóðingini? 

 

4. Hvørjar ítøkiligar umstøður tala veruliga fyri, at umsóknin frá Sp/f Vindrøkt um 

framleiðsluloyvi eigur at verða viðgjørd, vísandi til orðingina í elveitingarlógini § 

5 stk. 3, tá myndugleikarnir frammanundan eru vitandi um, at onnur ikki fáa 

atgongd til hetta lendið við tí úrsliti, at ongin kapping verður um at veita 

brúkarunum lægst møguligan streymprís, so sum tilskilað í viðmerkingunum til 

lógina? 

 

5. Er ætlanin, at verandi útbjóðingarleistur um serstøk lendisrættindi fyri tann 

einstaka útbjóðaran verður grundarlag fyri øll komandi útboð av vindorku í 

Føroyum? 

 

6. Er tað nakað, sum forðar fyri, at nevndi útbjóðingarleistur verður broyttur, soleiðis 

at treytin hereftir er tann, at allir áhugaðir umsøkjarar skulu hava møguleika at 

bjóða upp á sama loyvi, við tí úrsliti,  at tað fæst ein verulig kapping um sama 

loyvi á jøvnum føti millum allar áhugaðar umsøkjarar, so sum ætlanin hevur verið 

við lógini? 

 



7. Er nøkur serstøk orsøk ella atlit, sum kann rættvísgera, at valdur er ein 

útbjóðingarleistur, sum útihysir veruliga kapping um at veita føroyska brúkaranum 

bíligari streym, í samband við útbygging av elorkuni úr vindmyllum í Føroyum? 
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