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Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

 

Svar 

 

upp á 

 

§ 52 a-fyrispurning nr. 71/2018 frá Ruth Vang, løgtingsmanni, um status í tilgongdini at yvirtaka 

føroyska loftrúmið  

 

Spurningurin var soljóðandi:  

 

1. Hvussu langt er landsstýrismaðurin komin í tilgongdini at yvirtaka niðara loftrúmið yvir 

Føroyum? 

2. Hvat merkir tað ítøkiliga fyri virksemið í Vága Floghavn, at føroyskir myndugleikar yvirtaka 

uppgávur, sum Naviair hevur gjørt higartil? 

3. Hvussu langt er landsstýrismaðurin komin í tilgongdini at yvirtaka ovara loftrúmið? 

 

Svarað verður undir einum: 

 

Niðara loftrúmið og AFIS 

Tá ið samgongan tók við, varð farið undir eina tilgongd at fáa loftrúmið á føroyskar hendur. Í fyrstu 

atløgu varð farið undir at yvirtaka tænastur, sum eru knýttar at tí niðara loftrúminum. Semja er við 

donsku stjórnina um ein leist og eina tilgongd fyri yvirtøkuna.  

 

AFIS-tænastan er sambært loftferðslulóggávuni ein kravd flogvallartænasta, sum skal veitast í 

sambandi við inn- og útflúgving úr Føroyum. AFIS-tænastan er staðsett í torninum og leiðir 

ferðsluna til og frá flogvøllinum. Flogvøllurin hevur skyldu at veita hesa tænastu, og henda skylda 

fylgdi sostatt við, tá Føroya Landsstýri í 2007 yvirtók Vága Floghavn frá donskum myndugleikum 

(Statens Luftfartsvæsen). 

 

Í 2017 varð avtalað millum Uttanríkis- og vinnumálaráðið øðrumegin og Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet í Danmark hinumegin, at Føroya Landsstýri kundi velja ein nýggjan veitara til 

AFIS-tænastuna. Hesin veitari skal vera myndugleikagóðkendur.  

 

Danska fyritøka Naviair røkir í løtuni AFIS-tænastuna á flogvøllinum, og Vága Floghavn ber 

kostnaðin. Loftferðslutænastan verður yvirtikin 1. januar 2020, og tá fer Vága Floghavn at standa 

fyri flogferðslutænastuni og teimum rakstrarútreiðslum, sum standast av uppgávuni. Vága Floghavn 

yvirtekur allar tær fyrisitingarligu uppgávurnar, sum Naviair frammanundan hevur røkt. 

Viðkomandi deildir í Vága Floghavn fara at røkja uppgávurnar, og roknað verður ikki við, at tørvur 

verður á fleiri umsitingarligum starvsfólkum. 

 

Yvirtøkan av AFIS-tænastuni er liður í førleikamenningini av føroysku flogvinnuni í sambandi við 

yvirtøkuna av samlaða málsøkinum. At Vága Floghavn skal veita AFIS-tænastuna fer tó ikki at 

ávirka tað grundleggjandi virksemið í Vága Floghavn. Tað starvast í løtuni fýra AFIS-operatørar hjá 

Naviair, sum hava tænastu á Vága Floghavn. Allir operatørarnir eru føroyingar, sum búgva í 

Føroyum. Harumframt eru tveir føroyskir AFIS-operatørar knýttir at tænastuni sum tilkallimanning, 

tó ikki fulla tíð. Vága Floghavn yvirtekur øll starvsfólkini. 
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Fíggjarliga fer yvirtøkan av AFIS-tænastuni at hava við sær eina ávísa útreiðsluhækking fyri Vága 

Floghavn, m.a. til at útbúgva AFIS-operatørar og í samband við at menna fyrisitingarligar skipanir. 

Talan er kortini einamest um einusinnisútreiðslur, og roknað verður ikki við, at vanligu rakstrar-

útreiðslurnar fara at hækka. Í løtuni ber ikki til at siga, um yvirtøkan av AFIS-tænastuni fer at hava 

við sær útreiðslulækkingar, og sum frálíður tískil sparingar í rakstrinum hjá Vága Floghavn. 

 

Status við yvirtøkuni  

Joint Finance Committee og International Civil Aviation Organization 

Sum partur av tilgongdini at yvirtaka loftrúmið hevur Uttanríkis- og vinnumálaráðið tryggjað, at 

Føroyar nú kunnu luttaka á fundum í Joint Finance Committee (JFC). JFC er fíggjarnevndin, sum 

býtir pengarnar, sum koma frá flogferðsluni í norðuratlantsøkinum. JFC ger somuleiðis av, hvørjar 

tænastur skulu veitast, og hvørjar íløgur skulu gerast fyri at veita nøktandi tænastu til flogferðsluna. 

Luttøkan í JFC er liður í førleikamenning til yvirtøkuna, og hetta gevur føroyskum myndugleikum 

innlit í inntøkur og útreiðslur frá flogferðsluni í økinum. 

 

Samstundis hevur verið arbeitt við eini tilgongd at yvirtaka ovara loftrúmið. Fundir hava verið við 

International Civil Aviation Organization (ICAO) um at skipa eitt nýtt føroyskt loftrúm (Flight 

Information Region, vanliga nevnt FIR). Í løtuni er føroyska loftrúmið partur av Reykjavik-FIR.  

 

Í hesum sambandi hevur ICAO víst á, at talan er um ein sera væl virkandi FIR, og at tað tí skulu 

vera serliga góðar orsøkir til at broyta FIR-sundurbýtið. Harafturat hevur verið víst á, at skal ein 

nýggjur FIRur stovnast, er tað ein fortreyt, at full semja er í ICAO. Somuleiðis er ein treyt, at sama 

trygdarstøðið verður varðveitt, og at samlaði rakstrarkostnaðurin ikki økist. Sostatt hevur ICAO ta 

støðu, at farið verður ikki undir at stovna ein nýggjan føroyskan FIR. 

 

Samráðingar við ta donsku stjórnina 

Føroyar eru sum nevnt í Reykjavík-FIR, og sambært avtalu millum Danmark og Ísland røkir Ísland 

loftferðsluna í økinum. Skulu uppgávur, sum ISAVIA røkir í dag, flytast á føroyskar hendur, skal 

tað gerast við samráðing millum Føroyar og Danmark øðrumegin og Ísland hinumegin.  

 

Skjalprógvast skal, at allar broytingar í viðurskiftunum eru til fyrimuns fyri flogferðsluna í økinum. 

Krøvini til skjalprógv eru høg, og tað kann vera trupult at prógva, at broytingar eru til fyrimuns fyri 

flogferðsluna. Til tess at fremja málið hevur landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum sent 

formligt skriv til táverandi danska ráðharran, Ole Birk Olesen, við eini áheitan um samráðingar um, 

at Føroyar fyri Danmark traðka inn í avtaluna um Reykjavik-FIR. Hetta gevur Føroyum møguleika 

at vera við til at avgera, hvussu og hvar tænastur og íløgur skulu staðsetast í FIRinum. Danski 

ráðharrin hevur fyri kortum játtað, at hann er sinnaður at umrøða hendan møguleikan. 

 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 27. juni 2018 

 

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 


