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26. mars 2002
Eykajáttanarløgtingslóg
fyri
mars 2002
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 6. Vinnumál
A. Yvirlit

Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan) Løguætlan -

Nettotal Útreiðslur
300
300
-

Samskifti og samferðsla ...........................................................................................
6.38.1 Vegir og havnir ................................................................................................

Inntøkur
-

300
300

-

Útreiðslur

Inntøkur

39.350
300

-

B. Játtanir
6.38.1 Vegir og havnir
6.38.07. Nýggir landsvegir (Løgujáttan)

J
EYJ
Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður

Lm. 1-7/2001
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26. mars 2002
Eykajáttanarløgtingslóg
fyri
mars 2002 - 2
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 8. Almanna- og heilsumál o.a.
A. Yvirlit

Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Nettotal Útreiðslur
200
200
-

Almannnamál ...........................................................................................................
8.21.1. Fyrisiting ........................................................................................................

Inntøkur
-

200
200

-

Útreiðslur

Inntøkur

1.610
200

-

B. Játtanir
8.21.1. Fyrisiting
8.21.1.22. Stuðul til feløg

J
EYJ
Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður

Lm. 1-8/2001
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26. mars 2002
Eykajáttanarløgtingslóg
fyri
mars 2002 - 3
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 6. Vinnumál
A. Yvirlit

Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Nettotal Útreiðslur
950
950
-

Samskifti og samferðsla ...........................................................................................
6.38.1 Vegir og havnir ................................................................................................

Inntøkur
-

950
950

-

Útreiðslur

Inntøkur

39.350
950

-

B. Játtanir
6.38.1 Vegir og havnir
6.38.07. Nýggir landsvegur (Løgujáttan)

J
EYJ
Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður

Lm.1-9/2001
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Nr. 33

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
fast samband um Leirvíksfjørð

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
Rættur til tunnilsgerð og eftirlit
§ 1. P/F Norðoyatunnilin, stovnað við heimild í løgtingslóg nr. 168 frá 21. desember 2001 um stovnan
av partafelagi at gera fast samband um Leirvíksfjørð,
fær rætt til vega- og tunnilsgerð millum Eysturoy og
Borðoy og ognarrætt til lidna tunnilin við tilhoyrandi
vegi.
Stk. 2. Landsverkfrøðingsstovnurin skal undir ábyrgd
mótvegis landsstýrismanninum góðkenna tunnilsverkætlanina, herundir vega- og tunnilsgerðina, áðrenn tunnilsarbeiðið verður sett í verk, og skipar í hesum sambandi fyri eftirliti við, at verkætlanin verður
framd samsvarandi góðkendu ætlanini. Landsstýrismaðurin skal, eftir at hava ráðført seg við Leirvíkar
og Klaksvíkar kommunur, taka støðu til neyðugar
atknýttar verkætlanir, áðrenn tunnilsarbeiðið verður
sett í verk.
Stk. 3. Tá útveganarkostnaðurin er fult afturgoldin,
og P/F Norðoyatunnilin stendur sum eigari, verður
alt anleggið uttan viðurlag avhendað landinum til
ognar.
Játtan til verkætlanina
Peningajáttan
§ 2. Játtanin til verkætlanina stór kr. 195 mió verður
ásett á fíggjarlóg yvir eitt 6 ára skeið við kr. 32,5 mió
árliga, fyrstu ferð í 2003.
Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað at veita
P/F Norðoyatunlinum tilsøgn um, at partapeningurin
hjá felagnum verður hækkaður við kr. 195 mió tilsamans úr kr. 30 mió upp í kr. 225 mió við teimum
árligu játtanum, sum eru ásettar í stk. 1.
Nýtslugjøld
§ 3. Tunnilseigaranum er heimilað at áseta og krevja
inn nýtslugjøld frá teimum, ið nýta vega- og tunnilsanleggið.
Stk. 2. Vegir og tunnil, ið verða gjørdir við heimild í
§ 1, stk. 1, verða ikki partur av landsvegnum eftir
løgtingslóg nr. 51 frá 25. juli 1972 um landsvegir við
seinni broytingum.

Stk. 3. Tó hevur landsstýrismaðurin tær heimildir, ið
ásettar eru í §§ 6 og 7 í tí í stk. 2 nevndu løgtingslóg,
tá tað ræður um vegir og tunnil.
Ognartøka
§ 4. Landsstýrismanninum er heimilað móti fullum
endurgjaldi at ognartaka neyðugt lendi ella tilfar til
vega- og tunnilsgerð til tess at útvega fast samband
um Leirvíksfjørð, fæst ikki við samráðingum semja
við avvarðandi rættindahavarar um yvirtøku av lendi
ella tilfari.
Stk. 2. Ognartøkan fer annars fram eftir ”Lov nr. 69
af 7. maj 1881 om forpligtelse til jords afgivelse til
offentlige veje, havne og landingssteder, samt til offentlige skoler på Færøerne”.
Stk. 3. Landsstýrismanninum er heimilað at avhenda
tað ognartikna til felagið fyri útveganarvirði.
Skattlig viðurskifti
§ 5. Frá og við árinum, tá tunnilin verður latin upp
fyri ferðslu, hevur felagið við grundarlagi í útveganarkostnaðinum rætt til skattligar avskrivingar eftir
reglunum um vinnuligar bygningar.
Stk. 2. Við útveganarkostnaði skilst tær samlaðu
byggiútreiðslurnar til vegir og tunnilsgerð v.m.
Eftiransing
§ 6. Felagið hevur rætt til uttan viðurlag at fáa upplýsingar frá Bileftirlitinum um skrásettar eigarar/brúkarar av akførum til tess at eftiransa gjaldsstaðið.
Kunning
§ 7. Undir ábyrgd mótvegis landsstýrismanninum
setir Landsverkfrøðingsstovnurin ein bólk at fylgja
við arbeiðnum, meðan bygt verður. Bólkurin skal
mannast við umboðum fyri føroyskan tekniskan, tilbúgvingarligan o.l. serkunnleika til tess at tryggja, at
tann vitan, sum fæst av verkætlanini, í størst møguligan mun kemur føroyska samfelagnum til gagns.
Gildiskoma
§ 8. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at
hon er kunngjørd.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm.106/2001
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26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um fuglaveiðu v.m.

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 1.
Í løgtingslóg nr. 27 frá 9. september 1954 um fuglaveiðu, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 11 frá
24. februar 1989, verða gjørdar hesar broytingar:

1. § 17, stk. 2, litra c verður orðað soleiðis:
”1. oktober – 30. november. Skarv”
2. § 19 verður strikað.
3. § 20 verður strikað.
§ 2.
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juni 2002.
Samstundis verður danski teksturin í lógini strikaður.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 94/2001
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26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um toll

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§1
Í løgtingslóg nr. 121 frá 23. desember 1991 um toll,
við seinni broytingum, verða gjørdar hesar broytingar:
1) Aftaná § 10 verður sum nýtt Kap. 5a sett:
“Kapittul 5a
Elektronisk tollavgreiðsla”
§ 10a “Landsstýrismaðurin kann loyva elektroniskari tollavgreiðslu.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann við kunngerð
áseta nærri reglur um, hvørjir innflytarar kunnu
tollavgreiða elektroniskt, á hvønn hátt og undir
hvørjum treytum elektronisk tollavgreiðsla kann
fara fram. Landsstýrismaðurin kann eisini seta
treyt um, at loyvið til elektroniska tollavgreiðslu
kann afturkallast.
Stk. 3. Verður loyvið, sambært stk. 1. givið, skal
tollavgreiðslan bert fara fram elektroniskt.
2) § 11, stk. 6 verður orðað soleiðis:
“Fyri vørur, ið koma undir § 13, stk. 2 og 3,
verður umrokning frá fremmandum til føroyskt
gjaldoyra gjørd eftir gjaldoyravirðinum tann
dagin, tá ið tollavgreiðslan fer fram, tó ongantíð
seinni enn tann dagin, tá vøran er tollskyldug
sambært § 12.”
3) § 12, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Tollurin fellur til gjaldingar tann dagin, tá tollavgreiðsla fer fram. Fyri vørur, ið koma undir §
13, stk. 2 og 3, fellur tollurin tó til gjaldingar, so
skjótt sum vøran er uppskipað á tolløkinum ella
- um vøran ikki verður uppskipað, og tað ikki
eru vørur, sum beinleiðis verða førdar víðari við
sama skipi - tá ið vøran er komin til tolløkið.”
4) Sum nýggj § 17 a verður sett:
§ 17a verður orðað soleiðis:

5)

6)

7)
8)

“Verður staðfest, at tollavgreiðslan ikki hevur
verið røtt, og broyting tí verður gjørd, fellur
skylduga upphæddin til gjaldingar í seinasta lagið 14 dagar eftir, at broytingin er gjørd.”
Í § 27 verður sum nýggj stk. 3 og 4 sett:
“Stk. 3. Øll, ið koma undir hesa lóg, hava skyldu
at leggja fyri Toll- og Skattstovu Føroya, tá ið
hetta verður kravt, øll skjøl, ið kunnu vera til
sannan av teimum gjøldum, ið verða áløgd við
innflutningi.
Stk. 4. Toll- og Skattstova Føroya hevur heimild
til at koma á staðið fyri at fremja eftirlit og útvega upplýsingar, sum hon heldur eru neyðugar
fyri at fremja eftirlit eftir reglunum í hesi lóg.”
§ 30a, verður orðað soleiðis:
“Stk. 1. Renta verða roknað av ov seint goldnum
tolli og avgjaldi við 1,0% um mánaðin frá degnum eftir gjalddagin, og til goldið er. Eisini verður renta roknað av ov nógv goldnum tolli og avgjaldi við 1,0% um mánaðin frá degnum eftir
gjalddag, og til goldið er. Sama er galdandi fyri
skuldskrivaða rentu.”
“Stk. 2. Renta av ov seint goldnum tolli og avgjaldi og renta av ov nógv goldnum tolli og avgjaldi kann ikki roknast við, tá skattskylduga
inntøkan verður gjørd upp.”
§ 36, stk. 3 verður strikað.
§ 37a verður orðað soleiðis:
“Tað kann áleggjast ánaranum av einum virki
sekt fyri eitt av teimum í hesum kapitli umrøddu
lógarbrotum, sjálvt um brotsverkið ikki kann
roknast ánaranum sum tilætlað ella ósketni. Er
eitt av teimum í hesum kapitli umrøddu lógarbrotum framt av einum partafelag, lutafelag ella
tílíkum, kann sektarábyrgd verða áløgd felagnum sum so.”

§2
Lógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 82/2001

79
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26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um vektgjald av motorakførum v.m.

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§1
Í løgtingslóg nr. 38 frá 31. mars 1982 um vektgjald
av motorakførum v.m., sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 46, frá 4. apríl 2000, verða gjørdar hesar
broytingar:

1) § 12 verður strikað.
2) § 13 a verður orðað soleiðis:
”§ 13 a. Ellisakfør rinda einki gjald sambært §
3, stk. 1.”
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juli 2002.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
lm. 73/2001

Nr. 37

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um áseting av skatti til landskassan (Ásetingarlógin)

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§1
§ 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 1. september 1983 um
áseting av skatti (Ásetingarlógin), sum seinast broytt
við løgtingslóg nr. 130 frá 22. desember 2000, verða
gjørdar hesar broytingar:

Í § 2, stk. 1 verður “4.000 kr.” broytt til “5.500 kr.”
§2
Henda lóg er galdandi frá og við inntøkuárinum
2002.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 68/2001

80
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26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§1
Í løgtingslóg nr. 28 frá 10. mars 1994 um vinnuligan
fiskiskap við seinni broytingum, verða gjørdar hesar
broytingar:
1) § 5, stk. 3 verður orðað soleiðis:
”Stk. 3. Veiðiloyvi sambært hesi lóg fyri fiskifør, onnur enn tey, ið koma undir bólk 5 sambært § 28, stk. 1, er góðkenning, ið landsstýrismaðurin veitir ávísum fiskifari at veiða á føroysku landleiðunum og á leiðum uttan fyri føroysku landleiðirnar.”
2) Í § 5, stk. 4 verður eftir 1. pkt. sett:
”Fyri fiskifør, ið koma undir bólk 5 sambært §
28, stk. 1, krevst tó ikki veiðiloyvi fyri at fáa tillutað fiskiloyvi.”
3) § 5, stk. 9 verður orðað soleiðis:
”Fiskidaganevndin. Landsstýrismaðurin velur
eina Fiskidaganevnd, umboðandi vinnuna á
sjónum, sum letur landsstýrismanninum metingar um støðuna í botnfiskastovninum og tilmæli
um fiskidagar, og hvussu fiskiskapurin skal
skipast tað komandi fiskiárið. Nevndin og varaumboð verða vald fyri 4 ár í senn. Landsstýrismaðurin ger reglugerð um val og virki nevndarinnar og tryggjar nevndini neyðugt tilfar til tess
at útinna arbeiðssetningin. Landsstýrismaðurin
velur formann og varaformann og setur skrivara.”
4) § 7, stk. 1, 1. pkt. verður orðað soleiðis: ”Vinnuligur fiskiskapur sambært hesi lóg kann bert fara
fram við fiskiførum, sum sambært ognarviðurskiftunum til eina og hvørja tíð eru heimahoyrandi í Føroyum og hava veiðuloyvi eftir § 5, stk.
3 ella fiskiloyvi eftir § 5, stk. 4, 2. pkt., ella
hvørs eigarar hava fingið fiskiloyvi til fyribils
ella avmarkað rættindi sambært § 5, stk. 4, 3.
pkt.”
5) Í § 7, stk. 3, nr. 3 verður orðið ”Føroya Landsstýri” og í § 7, stk. 5 verður orðið: ”Landsstýrið”
broytt til: ”Landsstýrismaðurin”.
6) § 8, stk. 1 verður orðað soleiðis:
”§ 8. Veiðiloyvi frá fiskifari, ið er lagt med alla,
har ræðisavmarking er skrásett í skipaskránni,
ella farið er strikað í skipaskránni, kann eftir
umsókn verða flutt til annað fiskifar uttan veiðiloyvi við somu ella minni fiskiorku ella til innflutt fiskifar við somu ella minni fiskiorku. Er
talan um veiðiloyvi til uppsjóvar fiskasløg,
rækjuveiði ella til fiskiskap uttan fyri føroysku
landleiðirnar, kann landsstýrismaðurin gera undantak frá hesum kravi.”

7) Í § 8, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, 2. pkt. verður orðingin: ”Tó er ikki loyvt at flyta veiðiloyvi frá
fiskifari, ið er minni enn 40 tons, til fiskifar
størri enn 40 tons ella øvugt” broytt til: ”Tó er
ikki loyvt at flyta veiðiloyvi frá fiskifari, ið er
minni enn 15 tons, til fiskifar størri enn 15 tons
ella øvugt”.
8) § 8, stk. 6, 1. og 2. pkt. verða strikað.
9) Í § 8 verður sum stk. 8 sett:
”Stk. 8. Ásetingarnar í stk. 1-7 eru eisini galdandi fyri flyting av fiskiloyvi millum fiskifør í
bólki 5 sambært § 28, stk. 1.”
10) § 11, stk. 1, 1. pkt. verður orðað soleiðis:
“Fiskifør undir føroyskum flaggi kunnu ikki fara
til vinnuligan fiskiskap uttan at hava veiðiloyvi
og fiskiloyvi sambært § 5, stk. 3 og 4, ella fiskiloyvi sambært § 5, stk. 4, 2. pkt., ella uttan at
eigarar tess hava fingið fiskiloyvi til fyribils ella
avmarkað rættindi sambært § 5, stk. 4.”
11) § 12 verður orðað soleiðis:
”§ 12. Bert persónar og feløg, ið eiga fiskifør, ið
hava veiðiloyvi sambært § 5, stk. 3, kunnu fáa
rættindi sambært § 5, stk. 4 – 8. Fyri fiskifør í
bólki 5 sambært § 28 krevst tó ikki veiðiloyvi
fyri at fáa rættindi sambært § 5, stk. 4 – 8. Eigari
av fiskifari, ið hevur fingið fiskiloyvi til fyribils
ella avmarkað rættindi sambært § 5, stk. 4, kann
fáa rættindi sambært § 5, stk. 5 – 8.”
12) § 13, stk. 1 verður orðað soleiðis:
”§ 13. Fyri eigarar av fiskiførum við veiðiloyvi
sambært § 5, stk. 3, og fiskiførum við fiskiloyvi
í bólki 5 sambært § 28, stk. 1 hevur rætturin til
fiskidagar, egnan kvotupart og egna hjáveiðikvotu gildi 10 ár í senn, smb. tó §§ 14 og 15. ”
13) § 13, stk. 2 verður strikað.
14) § 13, stk. 3 verður hereftir stk. 2, og stk. 4 verður stk. 3, og stk. 5 verður stk. 4.
15) § 14 verður orðað soleiðis:
”§ 14. Fiskidagar kunnu avhendast fyri eitt fiskiár í senn ella endaliga millum fiskifør í høvuðsbólkunum 2, 3 og 4, ásettir sambært § 29, stk. 1.
Tó er ikki loyvt at avhenda fiskidagar, ætlaðir til
húkaveiði, til trolveiði ella øvugt. Farið verður
fram eftir reglum, sum landsstýrismaðurin ásetur í kunngerð. Avhendingin er treytað av, at
partarnir lúka ásetingarnar í § 13, og fyri avhending, ið ikki er endalig, at í minsta lagi 60%
av tillutaðu døgunum fiskiárið frammanundan
eru nýttir til fiskiskap við tí í fiskiloyvinum
nevnda fiskifarinum. Fyri avhendan millum
fiskifør skulu reglurnar áseta tað lutfalsliga virðið á fiskidøgum, grundað á veiðievni.
Stk. 2. Fiskidagar kunnu avhendast í sama fiskiári millum høvuðsbólkarnar, ásettir sambært §
28, stk. 1, undantikið frá bólki 5, til hinar bólk-
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arnar, tá 3 mánaðir eru eftir av fiskiárinum eftir
nærri reglum, sum landsstýrismaðurin ásetur í
kunngerð. Rættindahavari til húkaveiðu í høvuðsbólki 4 kann ikki avhenda fiskidagar til rættindahavara til trolveiðu í bólki 4. Fyri avhendan
millum høvuðsbólkarnar skulu reglurnar áseta
tað lutfalsliga virðið á fiskidøgum, grundað á
veiðievni.
Stk. 3. Fiskirættindi, svarandi til avhendaðar
fiskidagar, verða løgd afturat rættindunum hjá
fiskiloyvinum, sum tað er avhendað til. Fiskidagar, sum verða endaliga avhendaðir, skulu
fylgja lutfalsliga vøkstri og niðurskurði í sama
mun, sum ásetingin í § 29 fyri hvørt fiskiár
broytist.
Stk. 4. Um upprunaligi loyvishavarin, sum hevur
avhendað fiskidagar fyri eitt fiskiár, ikki lýkur
ásetingarnar í § 12, tá nýtt fiskiár byrjar, verður
fiskiloyvi ikki útskrivað, men kann landsstýrismaðurin býta fiskidagarnar lutfalsliga í avvarðandi undirbólki.
Stk. 5. Fiskiveiðieftirlitið skal hava fráboðan um
avhending av fiskidøgum. Fráboðanin skal gerast skrivliga og skal váttast av báðum pørtum.
Áður enn avhendaðu fiskidagarnir kunnu nýtast,
skal Fiskiveiðieftirlitið við skrivligari fráboðan
til báðar partar hava staðfest, at hann, sum avhendar fiskidagar, hevur ræði yvir so mongum
fiskidøgum.
Stk. 6. Fiskidagar kunnu ikki setast í veð.”
16) § 15 verður orðað soleiðis:
”§ 15. Egin kvotupartur, egin árskvota og egin
hjáveiðikvota kunnu avhendast í eitt ár í senn
ella endaliga eftir nærri reglum, sum landsstýrismaðurin ásetur í kunngerð. Hetta er treytað av,
at partarnir lúka ásetingarnar í § 13, og fyri avhending, ið ikki er endalig, at í minsta lagi 60%
av tillutaðu kvotunum álmanakkaárið frammanundan eru nýttar til fiskikap við tí í fiskiloyvinum nevnda fiskifarinum.
Stk. 2 Fiskirættindi, svarandi til avhendaðar
kvotur, verða løgd afturat rættindunum hjá fiskiloyvinum, sum tað er avhendað til. Kvotur, sum
eru avhendaðar, skulu fylgja lutfalsliga vøkstri

og niðurskurði í sama mun, sum felags árskvotan broytist hvørt ár.
Stk. 3. Um upprunaligi loyvishavarin, sum hevur
avhendað kvotur fyri eitt álmanakkaár, ikki lýkur ásetingarnar í § 12, tá nýtt álmanakkaár byrjar, verða egin árskvota og egin hjáveiðikvota
ikki útskrivað, men kann landsstýrismaðurin
býta kvoturnar til onnur fiskifør.
Stk. 4. Fiskiveiðieftirlitið skal hava fráboðan um
avhending av teimum í stk. 1 nevndu kvotum.
Fráboðanin skal gerast skrivliga og skal váttast
av báðum pørtum. Áður enn avhendaðu kvoturnar kunnu nýtast, skal Fiskiveiðieftirlitið við
skrivligari fráboðan til báðar partar hava staðfest, at hann, sum avhendar kvotur, hevur ræði á
hesum kvotum.
Stk. 5. Egin kvotupartur, egin árskvota og egin
hjáveiðikvota kunnu ikki setast í veð.”
17) § 21, stk. 1, 1. pkt. verður orðað soleiðis:
“Veiða úr stovnum, ið ikki koma undir kvotuella fiskidagaskipan ella skipan við serligum
fiskiloyvi, er loyvd fiskiførum við veiðiloyvi og
fiskiloyvi sambært § 5, stk. 3 og 4, fiskiførum
við fiskiloyvi sambært § 5, stk. 4, 2. pkt. ella
fiskiførum, hvørs eigarar hava fingið fiskiloyvi
til fyribils ella avmarkað rættindi sambært § 5,
stk. 4.”
18) Í § 31 verður sum stk. 2 sett:
”Stk. 2. Bátar í bólki 5, sambært § 29, stk.1,
sum vóru skrásettir í Føroyum fyri 1. januar
1995 og framvegis eru skrásettir, kunnu, hóast
ásetingarnar í stk.1, fáa útskrivað fiskiloyvi
sambært § 5, stk. 4, 1. pkt.
§ 2.
Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. Í § 1, nr. 13 kemur § 14, stk. 1, 4. pkt. og í §
1, nr. 14 kemur § 15, stk. 1, 2. pkt. tó ikki í gildi fyrr
enn 1. september 2002. § 1, nr. 13 og 14 eru tó ikki
galdandi fyri fiskidagar, egnar kvotupartar, egnar
árskvotur og egnar hjáveiðikvotur, ið, áðrenn henda
lóg kom í gildi, eru avhendar fyri meiri enn eitt ár í
senn.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 65/2001
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Nr. 39

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
at seta úr gildi løgtingslóg nr. 60 frá 26. mars 1993 um forboð móti handli v.m. við Serbia
og Montenegro (Sambandstjóðveldið Jugoslavia)

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:

§ 2. Henda lóg fær gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

§ 1. Løgtingslóg nr. 60 frá 26. mars 1993 um forboð
móti handli v.m. við Serbia og Montenegro (Sambandstjóðveldið Jugoslavia) verður sett úr gildi.
Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
lm. 83/2001
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Nr. 40

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um skatt av rentutrygging v.m.
(rentutryggingarlógin)

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§1
Í løgtingslóg nr. 51 frá 29. desember 1971 um skatt
av rentutrygging v.m., sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 151 frá 30. desember 1996, verða gjørdar hesar broytingar:
1) Í § 1 verður 2. pkt. orðað soleiðis: ”Eftirlønarskipanir við stigvísum útgjaldingum eru: lívrenta, eftirsiturenta, avlamisrenta, eftirlønartrygging ella líknandi rentutrygging.”
2) Í § 1B, stk. 1 verður 2. pkt. strikað.
3) Í § 1C, stk. 1, verður sett sum 4. punktum: ”Til
kontoina kann knýtast ein andlátstrygging og/ella avlamisupphæddartrygging.”
4) Í § 1D, stk. 1 verður 5. pkt. strikað.
5) Í § 1E, stk. 1, 4. pkt. og 5. stk., 3. pkt. verður
”líkningarráðnum” broytt til ”Landsstýrismanninum“.
6) Í § 1G, stk. 2., verður ”Líkningarráðið” broytt til
”Landsstýrismaðurin“.
7) Eftir § 1G verður sett: ”§ 1H. Eftirlønarupphæddin í peningastovni skal støðlast í samsvar
við reglurnar í lógini um bankar og sparikassar.
Tá talan er um puljuskipan, kann peningastovnurin uttan avgjald ella inntøkuskatt fyri eftirlønareigaran flyta upphæddir av kontantkontoini,
sum svara til negativan ávøkstur í puljuni. § 1I.
Avtala kann ikki vera um útgjalding eftir deyða
eftirlønareigarans til onnur enn næstu avvarðandi hansara ella hjúnafelaga, fráskildan hjúnafelaga, lívsarvingar, stjúkbørn, fosturbørn ella
lívsarvingar teirra.”
8) Í § 2 verður nr. 2) orðað soleiðis: ”reglurnar í
eftirlønarskipanini eru gjørdar soleiðis, at løntakarin – eftir § 3 – ikki tekur egin og arbeiðsgevarans gjøld til eftirlønarskipanina við, tá ið
tann skattliga inntøkan verður uppgjørd.”
9) § 3 verður orðað soleiðis:
”§ 3. Ein løntakari skal ikki, tá ið skattskylduga
inntøka hansara verður uppgjørd, taka tey gjøld
við, sum hann sjálvur og arbeiðsgevari hansara
rinda til arbeiðsgevaraeftirlønarskipan, sum
vissar løntakaranum ella avvarðandi hansara
eina leypandi árliga eftirlønarinntøku ella eina
kapitalútgjalding. Tað er tó ein treyt, at tað í eftirlønarsáttmálanum er tilskilað, at løntakarin
ikki kann avhenda, veðseta ella á annan hátt
ráða yvir gjaldinum saman við rentum, øðrum
vinningi, bonusi v.m., so leingi talan er um eina
eftirlønarskipan, sbr. § 1H, og at kreditorar
hansara ikki í sama tíðarskeiði kunnu halda seg
skaðaleysan í hesum gjøldum.”

10) § 4 verður orðað soleiðis:
”§ 4. Rentur og annar vinningur av eftirlønarskipanum í peningastovni v.m. skulu ikki roknast við í skattskyldugu inntøkuna, eins og avgjald ikki verður tikið so leingi, hesar eftirlønir
ikki verða útgoldnar.”
11) Í § 6, litra b verður 2. pkt. strikað.
12) Í § 6 B, stk. 2 verður ”40%” broytt til:”55%”.
13) Í § 6 B, stk. 5 verður ”Líkningarráð Føroya”
broytt til ”Landsstýrismaðurin”.
14) § 7 verður orðað soleiðis:
”§ 7. Tá ið útgjalding fer fram eftir § 6, litra b,
verður av tí avgjaldsskyldugu upphæddini, sum
er minkað niður í næstu peningaupphædd, sum
kann býtast við 100, latið avgjald til landskassan
upp á 35%. Verður ein eftirlønarskipan útgoldin
sum eingangsupphædd, tá ið eftirlønareigarin
doyr, verður latið avgjald til landskassan upp á
35% av tí avgjaldsskyldugu upphæddini. Sama
avgjald er galdandi, um kapitaleftirløn verður
útgoldin vegna viðvarandi óarbeiðsføri.”
Stk. 2. Tá ið útgjalding fer fram eftir § 6, litra a
og litra c, verður av tí avgjaldsskyldugu upphæddini, sum er minkað niður í næstu peningaupphædd, sum kann býtast við 100, latið avgjald
til landskassan upp á 55%. Fyri kapitaleftirlønir
er útgjalding áðrenn 60 ára aldur roknað sum
útgjalding í ótíð.
Stk. 3. Tryggingarfelagið, peningastovnurin, eftirlønarkassin v.m. hevur skyldu til, tá ið ein útgjalding skal fara fram av eini eftirlønarskipan,
at útrokna og afturhalda avgjaldið, og innan 4
vikur aftaná, at tryggingarfelagið, peningastovnurin, eftirlønarkassin v.m. hevur fingið kunnleika um avgjaldskylduna, at inngjalda avgjaldið
til landskassan. Tær í § 6 umrøddu útgjaldingar
v.m. verða ikki taldar við, tá tann skattskylduga
inntøkan verður uppgjørd. Avgjaldið kann ikki
dragast frá, tá tann skattskylduga inntøkan verður uppgjørd. Útrokningin av avgjaldinum kann
innan 4 vikur eftir, at boðað er frá gjaldskylduni,
av tí avgjaldskylduga verða kravd eftirkannað
av Toll- og Skattaráð Føroya. Kæra um avgerð
hjá Toll- og Skattaráð Føroya kann leggjast fyri
landsskattakærunevndina innan 4 vikur eftir, at
Toll- og Skattaráð Føroya hevur tikið avgerð
sína.”
15) § 9 verður orðað soleiðis:
”§ 9. Flyting frá eini skipan til eina aðra verandi
ella nýggja her í landinum fyri sama persón
verður ikki viðgjørd sum út- ella inngjalding,
um so er, at flytingin er:
1) millum eftirlønarskipanir við leypandi útgjaldingum,
2) frá eini lutaeftirlønartrygging ella lutaeftir-
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lønaruppsparing til eina eftirlønarskipan við
leypandi útgjaldingum,
3) frá eini lutaeftirlønartrygging ella lutaeftirlønaruppsparing til eina aðra lutaeftirlønartrygging ella lutaeftirlønaruppsparing,
4) frá eini kapitaleftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing til eina eftirlønarskipan
við leypandi útgjalding,
5) frá eini kapitaleftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing til eina aðra kapital-

eftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing,
6) frá eini kapitaleftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing til eina lutaeftirlønartrygging ella lutaeftirlønaruppsparing.”
16) §§ 11 og 12 verða strikaðar.
§2
Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, hon er kunngjørd.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 27/2001
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Nr. 41

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
fólkanøvn

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
Kapittul I.
Nøvn og navnagáva
§ 1. Hvørt barn skal við dópi ella navnagávu fáa
navn, áðrenn tað er 6 mánaðir gamalt.
Stk. 2. Eingin skal hava fleiri enn trý fornøvn, eitt
millumnavn og eitt eftirnavn, sbr. tó § 2, stk. 4.
Nøvn kunnu ikki verða bundin hvørt at øðrum við
bindistriku.
Stk. 3. Foreldur ella tann, ið foreldramyndugleikan
hevur, skal boða frá navninum hjá skrásetingarmyndugleikanum innan ta freist, ið er ásett í stk. 1.
Skrásetingarmyndugleikin er kirkjubókaførandi
sóknarpresturin í tí prestagjaldi, har móðurin býr, tá
ið barnið verður borið í heim.
Stk. 4. Navnabroytingar fara fram við fráboðan til
skrásetingarmyndugleikan ella við loyvi frá landsstýrismanninum.
Kapittul II
Fornavn
§ 2. Sum fornøvn verða ikki viðurkend nøvn, sum
ikki av røttum eru fornøvn, og onnur nøvn, ið kunnu
haldast at verða fólki til ampa.
Stk. 2. Navnið skal vera í samljóði við føroyskar
málreglur.
Stk. 3. Navn, sum ikki er á navnalistanum, kunnu
foreldur ella tann, sum foreldramyndugleikan hevur,
leggja fyri navnanevndina, sbr. § 21, stk. 1, ið ger
av, um navnið kann verða givið.
Stk. 4. Navnanevndin kann eftir umsókn gera undantak frá stk. 2, tá ið uppkallað verður eftir fólki í ættini. Landsstýrismaðurin ásetur í kunngerð nærri
reglur um undantøk.
§ 3. Navn kann við fráboðan til skrásetingarmyndugleikan verða broytt ella umskift við annað navn.
Tann, sum hevur fleiri nøvn, kann við at boða skrásetingarmyndugleikanum frá fáa eitt ella fleiri teirra
strikað.
Stk. 2. Ein, sum áður hevur fingið navnið broytt ella
umskift við fráboðan, kann einans fáa navnið broytt
ella umskift aftur við loyvi frá landsstýrismanninum.
Stk. 3. Í sambandi við ættleiðing kann fornavn/fornøvn á barninum verða broytt við fráboðan til skrásetingarmyndugleikan. Ættleidd kunnu við loyvi frá
landsstýrismanninum taka upprunaliga navnið aftur
ella aftrat navninum.
Stk. 4. Í teimum førum, ið nevnd eru í stk. 1 og 2,
verða § 1 og § 2, stk. 1-3, nýttar samsvarandi. Í tí
føri, sum nevnt er í stk. 3, 1. pkt., verða §§ 1 og 2
nýttar samsvarandi.

Kapittul III
Millumnavn
§ 4. Millumnavn kann vera millumnavnið hjá faðir
ella móður ella eitt navn, sum barnið kann fáa sum
eftirnavn eftir reglunum í §§ 7-8 og § 11, stk. 1, nr.
1.
Stk. 2. Eisini kann landsstýrismaðurin eftir umsókn
loyva millumnavni, sum barnið kann fáa sum eftirnavn ella hevur serligt tilknýti til.
§ 5. Tann, sum vil fáa sær millumnavn ella broyta
tað, skal boða skrásetingarmyndugleikanum frá hesum. Millumnavnið skal tá vera eitt av nøvnunum, ið
nevnd eru í §§ 7-8 og § 11, stk. 1, nr. 1.
Stk. 2. Tann, sum vil fáa sær millumnavn ella broyta
tað, kann eisini við loyvi frá landsstýrismanninum
fáa sær millumnavn sambært reglunum í § 10 og §
11, stk. 1, nr. 2-3.
Stk. 3. Í sambandi við ættleiðing kann millumnavn á
barninum verða broytt við fráboðan til skrásetingarmyndugleikan. § 4 verður nýtt samsvarandi.
Stk. 4. Millumnavn kann verða strikað við fráboðan
til skrásetingarmyndugleikan.
Kapittul IV
Eftirnavn
§ 6. Við eftirnavn verður annaðhvørt skilt ættarnavn,
sum er ella kann verða fast eftirnavn, ella eftirnavn,
sum er fornavn faðirs ella móður í hvørsfalli við
–son ella –dóttir aftrat í samsvari við kyn hjá viðkomandi.
Stk. 2. Ættarnavn, sum er ella kann verða fast eftirnavn, kann verða givið víðari. Eftirnavn, sum er fornavn faðirs ella móður í hvørsfalli við –son ella
–dóttir aftrat í samsvari við kyn hjá viðkomandi,
kann ikki verða givið víðari, hvørki til eftirkomarar
ella hjúnafelaga.
§ 7. Eftirnavn kann vera
1) ættarnavn faðirs ella móður,
2) ættarnavn, sum annað av foreldrunum seinast
hevur borið, og sum ikki er fingið við giftu.
Stk. 2. Í staðin fyri ættarnavn kann eftirnavnið hjá
barninum vera fornavn faðirs ella móður í hvørsfalli
við -son ella -dóttir aftrat í samsvari við kyn barnsins. Er navn faðirs ella móður tvínevni, verður bert
annað navnið nýtt í hesum føri.
§ 8. Eftirnavn kann við fráboðan til skrásetingarmyndugleikan verða broytt til eitt av hesum nøvnunum:
1) Eitt av eftirnøvnunum nevndum í § 7, stk. 2.
2) Eitt av ættarnøvnunum nevndum í § 7, stk. 1, nr.
1-2, tó ikki, um navnið er fingið við giftu.
3) Eitt ættarnavn, sum annað av foreldrunum hevur
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fingið, eftir at barnið er borið í heim, og sum
ikki er fingið við aðrari giftu. Er navnið fingið
eftir § 10, skulu foreldrini ella tann, sum foreldramyndugleikan hevur, loyva broytingina.
4) Ættarnavn, sum ein fyrr hevur borið, tó ikki um
navnið er fingið við giftu.
5) Ættarnavn hjá stjúkfaðir ella stjúkmóður, tó ikki
um navnið er fingið við giftu, ella tað ættarnavnið, ið stjúkfaðir ella stjúkmóðir seinast hevur
borið, og sum ikki er fingið við giftu. Stjúkfaðir
ella stjúkmóðir skal loyva broytingina.
§ 9. Ættleitt barn fær ættarnavnið hjá ættleiðingarforeldrunum eftir § 7, stk. 1, nr. 1-2 ella eftirnavn
eftir § 7, stk. 2.
Stk. 2. Tó kann í ættleiðingarloyvinum verða tilskilað, at barnið framvegis skal bera sítt eftirnavn.
§ 10. Landsstýrismaðurin kann geva loyvi til ættarnavn, sum ikki kann fáast við fráboðan eftir § 8, nr.
2-5 ella § 13.
Stk. 2. Loyvi eftir stk. 1 verður eftir umsókn givið
við navnaprógvi.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann tó ikki játta umsókn
eftir stk. 1, um navnið
1) er vart eftir § 12,
2) er alkunnugt søguligt eftirnavn,
3) líkist so nógv teimum nøvnum, ið nevnd eru í nr.
1 og 2, at tey lætt verða blandað,
4) ikki er í samljóði við føroyskar málreglur,
5) er navn á landi, oyggj, býi ella bygd,
6) er navn á virki, vøru, felagi og tílíkum, sum er
skrásett,
7) av røttum er eitt fornavn, ella
8) er óhóskandi ella kann verða argandi.
Stk. 4. Verður søkt um ættarnavn, ið ikki er eitt av
teimum í § 11, stk. 1, nr. 1-3 nevndu og ivi er um,
um navnið er í samljóði við føroyskar málreglur,
verður málið lagt fyri navnanevndina til ummælis.
Stk. 5. Er ivi um stavseting ella snið navnsins, ger
landsstýrismaðurin av eftir tilmæli frá navnanevndini.
§ 11. Landsstýrismaðurin kann, hóast § 10, stk. 3,
nr. 1-8, játta umsókn eftir § 10, stk. 1, um:
1) umsøkta ættarnavnið er ættarnavn, sum verður
borið ella hevur verið borið av einum av foreldrum umsøkjarans, ommum og abbum, langommum og langabbum, tó ikki, um navnið er fingið
við giftu,
2) umsøkta ættarnavnið er ættarnavnið hjá fosturfaðir ella fosturmóður, um fosturfaðir ella fosturmóðir gevur loyvi,
3) umsøkta ættarnavnið er ættarnavn, sum umsøkjarin hevur serstakt samband við, ella
4) umsóknin snýr seg um at rætta stavingarháttin.
Stk. 2. Hóast navn er vart eftir § 12, er loyvt uttan
umsókn at nevnast -son ella -dóttir faðirs ella móður
sambært § 7, stk. 2 og § 8, nr. 1. Ikki er hereftir

loyvt at taka upp nýggj ættarnøvn, ið eru samansett
av fornavni við -son ella - dóttir aftrat.
Stk. 3. Bústaðar- ella húsanøvn eru einans vard soleiðis, at onnur, ið kunnu vísa á, at tey hava tilknýti
til bústað ella hús við sama navni, eisini kunnu fáa
loyvi til navnið.
§ 12. Vard nøvn eru:
1) Nøvn, ið eru vard eftir § 12 í løgtingslóg nr. 142
frá 8. oktober 1992 um fólkanøvn,
2) ættarnøvn, ið hereftir verða loyvd sambært § 10,
stk. 1.
Stk. 2. Við skrivligari fráboðan til landsstýrsmannin
kunnu eisini ættarnøvn, sum fólk, ið býr í Føroyum,
ber, verða vard.
Kapittul V
Millum- og eftirnavn í sambandi við giftu
§ 13. Vilja hjúnafelagar hava sama eftirnavn, kann
annar teirra, við samtykki frá hinum, boða vígslumyndugleikanum frá, at hann tekur ættarnavnið hjá
hinum, tó ikki um navnið er fingið við giftu.
Stk. 2. Tann av hjúnafeløgunum, ið hevur fingið ættarnavn sítt við giftu, kann boða vígslumyndugleikanum frá, at hann tekur eftirnavnið aftur, sum hann
bar undan vígsluni, ella tað eftirnavnið, sum hann
seinast hevur borið, og sum ikki er fingið við giftu.
Stk. 3. Tann av hjúnafeløgunum, ið hevur tikið ættarnavnið hjá hinum hjúnafelagnum, kann boða
vígslumyndugleikanum frá, um hann ynskir at nýta
tað eftirnavnið, sum hann seinast hevur borið, og
sum ikki er fingið við giftu, sum millumnavn.
Kapittul VI
Gjald fyri navnaprógv o.a.
§ 14. Fyri navnaprógv verður latið eitt gjald uppá kr.
1.000,- til landskassan. Gjaldið verður latið samstundis, sum umsókn um navnaprógv verður send
landsstýrismanninum.
Stk. 2. Fevnir umsóknin um fleiri persónar, verður
latið gjald fyri hvønn teirra.
Stk. 3. Tó skal bert latast eitt gjald, um umsóknin
fevnir um:
1) hjún,
2) systkin undir lógaldri ella
3) foreldur og børn teirra, sum eru undir lógaldri.
Stk. 4. Viðvíkjandi stjúk- ella fosturbørnum verður
fyriskipanin í stk. 3 um systkin og børn undir lógaldri nýtt samsvarandi.
Stk. 5. Verður navnaprógv ikki givið, verður gjaldið
afturrindað umsøkjaranum/ umsøkjarunum.
§ 15. Gjald verður ikki latið fyri navnaprógv til
barn, um umsóknin er send landsstýrismanninum
innan 6 mánaðir eftir, at barnið er føtt, ella innan 6
mánaðir eftir, at barnið er ættleitt.
§ 16. Fólk, sum ikki eru skrásett í kirkjubók í Føroyum, ella ikki eru gift hjá einum myndugleika her á
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landi, men sum í aðrar mátar hava rætt til at broyta
navn við fráboðan, kunnu við navnaprógvi frá
landsstýrismanninum fáa loyvi at broyta navnið.
Stk. 2. Navnabroyting, ið kann loyvast við fráboðan
– annaðhvørt til skrásetingarmyndugleikan ella
vígslumyndugleikan – kann eisini loyvast við
navnaprógvi í sambandi við, at navn verður broytt
við heimild í § 5, stk. 2, §§ 10 og 11.
Stk. 3. Einki gjald verður latið fyri navnaprógv sambært stk. 1.
§ 17. Einki gjald verður latið fyri navnaprógv við
heimild í § 11, stk. 1, nr. 4.
Kapittul VII
Fráboðanir og umsóknir
§ 18. Fyri tann, sum ikki hevur lógaldur, skulu foreldrini ella tann, sum hevur foreldramyndugleikan,
boða frá navnabroytingini ella søkja um loyvi til
navnabroytingina.
Stk. 2. Er fráboðanin ella umsóknin fyri ein, sum er
12 ár ella eldri, krevst samtykki frá viðkomandi. Í
serligum føri kann undantak verða givið frá hesum.
§ 19. Í sambandi við navnagávu ella navnabroyting
skal avvarðandi myndugleiki boða viðkomandi
myndugleikum frá navninum ella navnabroytingini.
Kapittul VIII
Navnanevnd o.a.
§ 20. Landsstýrismaðurin setir nevnd við 3 limum
og 3 varalimum.
Stk. 2. Formaðurin í nevndini, sum skal vera málfrøðingur, verður valdur eftir tilmæli frá Føroyamálsdeildini á Fróðskaparsetri Føroya. Prestafelag
Føroya og Mentamálastýrið mæla til hvør sín lim.
Stk. 3. Navnanevndin situr 5 ár í senn.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ger reglugerð fyri navnanevndina.
§ 21. Navnanevndin ger leiðbeinandi lista við fornøvnum og endurskoðar hann javnan. Nevndin skal
geva ráð um fólkanøvn, stavseting teirra, bending
o.a. Nevndin skal breiða út vitan um føroyskan
navnasið, og skipa fyri útgávu av tilfari hesum viðvíkjandi. Landsstýrismaðurin kann biðja um tilmæli
frá nevndini, áðrenn loyvi verður givið til navnabroytingar.
Stk. 2. Navnanevndin tekur avgerð í málum, ið løgd
verða fyri hana eftir § 2, stk. 3 og 4.
Stk. 3. Avgerðir hjá navnanevndini eftir stk. 2 kunnu
kærast til landsstýrismannin.

Stk. 4. 3. hvørt ár letur navnanevndin landsstýrismanninum frágreiðing um hvussu løgtinglógin um
fólkanøvn hevur virka farna skeiði, og um tørvur
eftir nevnarinnar meting er á lógabroyting.
§ 22. Landskassin ber kostnaðin av arbeiðinum hjá
navnanevndini.
Stk. 2. Limirnir fáa fundarpening og ferðaútreiðslur
goldnar eftir reglum landsins um fundarpening og
ferðapening. Samsýningar til formannin skulu góðkennast av landsstýrismanninum.
Kapittul IX
Brot ímóti lógini og revsing
§ 23. Tann, ið av órøttum nýtir eitt navn, verður
revsaður við bót. Átala verður bert reist, um ein
órættaður krevur tað, ella um almenn áhugamál
krevja tað.
Stk. 2. Kann nakar prógva, at annar nýtir navn hansara av órøttum ella navn, ið líkist hansara so nógv, at
tey kunnu verða blandað, kann tann, ið órættin ger,
verða dømdur til at gevast at nýta navnið.
Stk. 3. Tann, sum brýtur ásetingarnar í § 1, stk. 3, 1.
pkt. verður revsaður við bót.
Kapittul X
Ymiskar fyriskipanir
§ 24. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur
um, hvussu lógin verður framd.
§ 25. Landsstýrismaðurin kann gera sáttmálar við
Danmark, Grønland og onnur lond um viðurskiftini
millum føroyskar og fremmandar rættarreglur um
fólkanøvn, teirra millum navnavernd.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann gera reglur um viðurskiftini millum føroyskar rættarreglur um fólkanøvn, teirra millum um navnavernd, og samsvarandi
reglur, ið galda í Danmark, Grønlandi og hinum
Norðurlondunum.
Stk. 3. Fólk úr øðrum landi kann við loyvi frá landsstýrismanninum fáa loyvi til at geva barni sínum
navn í samsvari við navnasið í avvarðandi landi.
Kapittul XI
Gildiskoma og skiftisreglur
§ 26. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juli 2002.
Stk. 2. Samstundis fer úr gildi løgtingslóg nr. 142 frá
8. oktober 1992 um fólkanøvn.
§ 27. Navnanevndin, sum er sett við heimild í § 16,
stk. 1 í teirri í § 26, stk. 2 nevndu løgtingslóg, skal
verða vald av nýggjum í seinasta lagi 31. desember
2003.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
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Nr. 42

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
útbúgvingar innan fiskiídnað og havbúnað

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
Kapittul 1
Stevnumið og bygnaður
§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað at skipa
fyri støðisútbúgving innan fiskivinnu (stytt SIF) og
hægri próvtøku innan fiskivinnu (stytt HIF) og hava
eftirlit við útbúgvingunum.
§ 2. SIF-útbúgvingin fevnir um yrkisliga upplæring
í fiskiídnaði, havbúnaði og undirvísing í yrkisgymnasialum lærugreinum.
Stk. 2. HIF- útbúgvingin verður skipað sum ein 2 ára
útbúgving, ið er framhald av SIF-útbúgvingini. Talan er um eina almennandi og yrkisgymnasiala útbúgving, ið gevur næmingunum neyðugt grundarlag
fyri hægri framhaldslestri og innlit í viðurskifti
vinnulívsins.
§ 3. Útbúgvingarnar kunnu eisini skipast sum stakgreinalestur ella sjálvlestur.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetur reglur um hesi
viðurskifti.
§ 4. Útbúgvingarnar fara fram í skúlum, sum landsstýrismaðurin hevur góðkent.
Kapittul 2
Upptøka
§ 5. Umsøkjari kann eftir umsókn verða tikin inn á
SIF-útbúgvingina, um hann hevur lokið fráfaringarroynd fólkaskúlans í føroyskum, enskum og støddfrøði, og eftir meting upptøkuskúlans er førur fyri at
fylgja undirvísingini á nøktandi hátt.
Stk. 2. Umsøkjari, sum hevur staðið SIF-útbúgvingina, ella sum hevur samsvarandi kunnleikastøði,
kann eftir umsókn verða tikin upp á HIF- útbúgvingina, um upptøkuskúlin metir, at hann er førur fyri
at fylgja undirvísingini á nøktandi hátt og at taka útbúgvingina til ásettu tíðina.
Stk. 3. Sum treyt fyri upptøku kann upptøkuskúlin
krevja, at næmingurin tekur ávísa eykaundirvísing.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetur nærri reglur um
upptøku, upptøkukrøv og treytir fyri upptøku av
næmingum, sum ikki lúka treytirnar í § 5, stk. 1 og
2.
§ 6. Landsstýrismaðurin tryggjar, at allir næmingar,
ið lúka upptøkukrøvini sbrt. § 5, stk. 1 og 2, verða
tiknir upp til útbúgvingarnar.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um
upptøkusamstarv millum miðnámsskúlar um býti av
næmingum.

Kapittul 3
Innihaldið í útbúgvingunum
§ 7. Landsstýrismaðurin ásetur nærri reglur um undirvísingina, millum annað um:
vav og innihald í lærugreinunum,
undirvísingarstig í teimum einstøku lærugreinunum,
hvar í skipanini, lærugreinirnar koma fyri,
minstukrøv um tal og samanseting av lærugreinum
hjá einstaka næminginum, og
møguligar lærugreinir úr øðrum gymnasialum útbúgvingum.
Stk. 2. Útbúgvingarnar verða skipaðar soleiðis, at
umleið tveir triðingar av undirvísingini eru kravdar
lærugreinir og ein triðingur er vallærugreinir.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann góðkenna, at lærugreinir úr øðrum gymnasialum útbúgvingum kunnu
gerast partur av útbúgvingini.
§ 8. Næmingur við serligum fakligum tørvi kann fáa
avmarkaða stuðulsundirvísing.
Stk. 2. Næmingur við breki kann fáa serliga undirvísing ella sernámsfrøðiligan stuðul eftir reglum,
sum landsstýrismaðurin ásetur.
Stk. 3. Fyri næming, sum vegna sjúku ikki kann
fylgja vanligu undirvísingini í skúlanum í longri tíð,
kunnu undirvísingartiltøk verða framd eftir reglum
um sjúkraundirvísing, sum landsstýrismaðurin ásetur.
Stk. 4. Einstaka næminginum verður boðin útbúgvingar- og yrkisvegleiðing eftir reglum, ið landsstýrismaðurin ásetir.
Kapittul 4
Próvtøka
§ 9. SIF- og HIF-útbúgvingarnar enda báðar við
próvtøku.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetur gjøllari reglur fyri
próvtøkurnar, millum annað um pensauppgevingar,
próvdøming, próvtøl, ársmet og eftirmeting.
Kapittul 5
Leiðsla
§ 10. Landsstýrismaðurin setur og loysir úr starvi
skúlastjóran, sum skal hava prógv frá hægri lærustovni og námsfrøðiliga útbúgving.
Stk. 2. Skúlastjórin hevur námsfrøðiligu, umsitingarligu og fíggjarligu leiðsluna av virksemi skúlans.
Stk. 3. Skúlastjórin tekur allar ítøkiligar avgerðir
viðvíkjandi næmingunum, millum annað um upptøku av næmingum.
Stk. 4. Skúlastjórin heldur próvtøku og skrivar út
prógv.

89
Kapittul 6
Lærarar
§ 11. Skúlastjórin setur og loysir úr starvi lærarar og
onnur starvsfólk.
Stk. 2. Lærari, ið undirvísir í gymnasialum lærugreinum, skal, fyri at verða settur í fast starv, hava
lokið prógv frá hægri lærustovni í teimum lærugreinum, hann undirvísir í.
Stk. 3. Lærari, ið undirvísir í yrkislærugreinum, skal,
fyri at verða settur í fast starv, hava hóskandi fakliga
útbúgving, umframt starvsroyndir.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetur nærri reglur um
førleikakrøv, millum annað um útbúgving og verkligar royndir, sbrt. stk. 1, 2 og 3.
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann í serligum føri gera
undantak frá ásetingunum í hesari grein.
Kapittul 7
Fígging
§ 12. Landsstýrismaðurin útvegar skúla, ið skipar
fyri teimum í lógini nevndu útbúgvingunum, rakstrarstuðul til góðkent undirvísingarvirksemi.
Stk. 2. Studningur kann verða veittur til royndar- og
menningarvirksemi, eftirútbúgving, útbúgving av
lestrarvegleiðarum og faklig skeið.
§ 13. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um gjald
fyri stakgreinaundirvísing og sjálvlesandi í sambandi við undirvísing og próvtøku.
Stk. 2. Næmingurin skal sjálvur útvega sær bøkur og
annað undirvísingartilfar.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann loyva skúlanum at
taka gjald fyri ljóstøk, ið næmingurin skal nýta í
undirvísingini.

Kapittul 8
Kærur
§ 14. Kæra um avgerð skúlastjórans í námsfrøðiligum málum, og kæra um avgerðir tiknar í sambandi
við próvtøku, kunnu í seinasta lagi 7 dagar eftir, at
avgerð er kunngjørd næminginum, leggjast fyri
landsstýrismannin eftir reglum, ið verða ásettar av
landsstýrismanninum.
Kapittul 9
Aðrar ásetingar
§ 15. Næmingarnir hava møtiskyldu og skyldu at
lata inn kravd avrik.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur
um tey í stk. 1 nevndu viðurskifti.
§ 16. Landsstýrismaðurin kann í serligum førum
víkja frá reglunum í §§ 7-9 fyri at fremja royndarog menningarvirksemi.
Stk. 2. Royndar- og menningarvirksemið má ikki
skerja møguleikar næminganna at nýta teirra útbúgving sum støði undir hægri framhaldslestri, og ei
heldur rættindi og møguleikar teirra á annan hátt.
§ 17. Skúlin skal hava næmingin tryggjaðan móti
skaða, sum hann kann verða fyri undir skúlagongd
og starvsroyndum.
Kapittul 10
Gildiskoma
§ 18. Henda lóg kemur í gildi 1. august 2002. Samstundis fer úr gildi løgtingslóg nr. 43 frá 5. mai 1987
um Føroya Yrkisskúla fyri Fiskiídnað og Havbúnað
við seinni broytingum.
Stk. 2. Reglurnar í løgtingslóg nr. 43 frá 5. mai 1987
við seinni broytingum eru tó galdandi fyri næmingar, sum eru byrjaðir útbúgving til hægri próvtøku
innan fiskivinnu áðrenn 1. august 2002.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 55/2001
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Nr. 43

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um ferðslu

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
Í løgtingslóg um ferðslu, sbr. løgtingslógarkunngerð
nr. 14 frá 2. mars 1988, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 56 frá 24. apríl 2001, verða gjørdar hesar broytingar:
§ 1.
1) § 64 i, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Stk. 2. Fyri eftiransandi koyriroynd verður goldið:
1) Fyrsta roynd: kr. 550.
2) Fylgjandi ástøðisroynd: kr. 300 hvørja ferð.
3) Fylgjandi verklig roynd: kr. 400 hvørja ferð.
Hóast ásetingina í nr. 1 verður onki goldið fyri
fyrstu royndina uttan so, at royndin er kravd vegna
tess, at gildistíðin fyri koyrikortið er úti sbr. § 18 b,
og tað ikki er endurnýggjað innan eina freist, sum
landsstýrismaðurin hevur ásett, ella vegna treytaða
ella treytaleysa frádøming av koyrirættinum sambært § 18 c.”
2) Í § 64 i verður sett sum nýtt stk. 3:
“Stk. 3. Hóast ásetingina í stk. 1 verður onki goldið
fyri koyriroynd til bólkarnar A, B, B/E, C, C/E, D
og D/E, fyri koyriroynd til traktor ella vinnuligan
fólkaflutning, um so er, at umsøkjarin vegna brek
hevur fingið stuðul játtaðan til útvegan av bili sambært reglunum um almenna forsorg.”
§ 64 i, stk. 3 verður hereftir § 64 i, stk. 4.

3) § 64 k verður orðað soleiðis:
“§ 64 k. Í hesum førum verður goldið soleiðis:
1. Fyri umbýti av gomlum føroyskum koyrikorti
ella av donskum, grønlendskum og útlendskum
koyrikorti til føroyskt koyrikort: kr. 250.
2. Fyri útgávu av endurriti og endurnýggjan av
koyrikorti: kr. 250.
3. Fyri endurnýggjan av koyrikorti til lastbil, lastbil við stórum viðfestisakfari, buss og buss við
stórum viðfestisakfari fyri umsøkjarar, sum hava
fylt 50 ár, men ikki 70 ár: kr. 250.
4. Fyri endurnýggjan av koyrikorti við koyrilæraragóðkenning: kr. 250.
5. Fyri endurnýggjan av koyrikorti til vinnuligan
fólkaflutning: kr. 250, tó soleiðis, at verður
koyrikortið endurnýggjað, tí tað av heilsuligum
viðurskiftum er tíðaravmarkað, verður onki
goldið.
6. Fyri útgávu av fyribils bráðfeingiskoyrikorti til
koyring í útlandinum: kr. 250.
7. Fyri endurnýggjan av koyrikorti hjá umsøkjarum, sum hava fylt 70 ár, verður onki goldið.
8. Fyri endurnýggjan av koyrikorti, ið er tíðaravmarkað vegna heilsulig viðurskifti, verður onki
goldið.
9. Fyri altjóða koyrikort: kr. 150.
10. Fyri ferðafólkakoyrikort: kr. 250.”
§ 2.
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon
er kunngjørd.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
lm. 56/2001
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26. mars 2002
Eykajáttanarløgtingslóg
fyri
februar 2002 – 2
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:

§2. Løgmansfyrisiting v.m.
A. Yvirlit
Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Nettotal Útreiðslur
2.700
2.700
-

Menningarhjálp .......................................................................................................
2.13.3. Menningarhjálp .............................................................................................

Inntøkur
-

2.700
2.700

-

Útreiðslur

Inntøkur

300
2.700

-

Nettotal Útreiðslur
6.200
700
300
300

Inntøkur
-5.500
-

B. Játtanir
2.13.3. Menningarhjálp
2.13.3.01. Menningarhjálp

J
EYJ

§ 3. Fíggjarmál o.a.
A. Yvirlit
Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Felagsútreiðslur ........................................................................................................
3.11.1. Fyrisiting .......................................................................................................
Fíggjarmál o.a. .........................................................................................................
3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m. ....................................................................................
Sjóvinna.....................................................................................................................
3.35.1. Sjóvinna .........................................................................................................

300
300
700
700
-

-5.500
-5.500

Útreiðslur

Inntøkur

J
EYJ

300

-

J
EYJ

300
700

-

J
EYJ

25.000
-

12.000
-5.500

B. Játtanir
3.11.1. Fyrisiting
3.11.1.35. Bygningur til almennar stovnar í Klaksvík (Løgujáttan)
3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m.
3.15.1.10. Nýggj fíggjarstýring (Rakstrarjáttan)
3.35.1. Sjóvinna
3.35.1.05. FAS-endurgjald
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§6.Vinnumál o.a.
A. Yvirlit
Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Nettotal Útreiðslur
1.290
1.290
2.150
2.150

Handil og vinna annars ...........................................................................................
6.37.2. Ymiskur studningur .......................................................................................
Samferðsla og samskifti ..........................................................................................
6.38.1. Vegir og havnir ..............................................................................................
Arbeiðsmarknaður ..................................................................................................
6.39.4. Arbeiðsmarknaðartænastur ...........................................................................

Inntøkur
-

250
250
2.150
2.150
1.040
1.010

-

Útreiðslur

Inntøkur

J
EYJ

530
250

-

J
EYJ

39.350
2.150

-

J
EYJ

1.800
1.040

-

Nettotal Útreiðslur
3.525
3.525
8 .829
8.899

Inntøkur
-

B. Játtanir
6.37.2. Ymiskur studningur
6.37.2.16. Kolagrevstur
6.38.1. Vegir og Havnir
6.38.1.07. Nýggir landsvegir (Løgujáttan)
6.39.4. Arbeiðsmarknaðartænastur
6.39.4.04. Umsiting av barsilsskipan (Rakstrarjáttan)

§7. Útbúgving og gransking o.a.
A. Yvirlit
Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Útbúgving og gransking ..........................................................................................
7.11.1. Fyrisiting .......................................................................................................
7.23.1. Ymsar útreiðslur ............................................................................................
7.23.3. Miðnámsútbúgvingar ....................................................................................
7.23.5. Fólkaupplýsing ..............................................................................................
7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking ...................................................................
Mentan .....................................................................................................................
7.24.2. Skapandi og útinnandi virksemi ....................................................................
7.24.5. Kirkjan ...........................................................................................................

11.204
1.549
575
8.001
679
400
1.080
500
650

-

Útreiðslur

Inntøkur

J
EYJ

400
1.549

-

J
EYJ

2.993
575

-

J
EYJ

107.795
801

-

B. Játtanir
7.11.1. Fyrisiting
7.11.1.27. Mentamálastýrið (Løgujáttan)
7.23.1. Ymsar útreiðslur
7.23.1.04. Stuðulsstovnurin (Rakstrarjáttan)
7.23.3. Miðnámsútbúgvingar
7.23.3.05. Miðnámsútbúgvingar (Rakstrarjáttan)
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Fiskivinnu- og havbúnaðargranskingarmiðstøð (Løgujáttan)
7.23.5. Fólkaupplýsing
7.23.5.04. Húsarhaldsskúlar
7.23.5.10. Musikskúlar (Rakstrarjáttan)
7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking
7.23.6.11. Almanna- og heilsuskúli Føroya (Rakstrarjáttan)
7.24.2. Skapandi og útinnandi virksemi
7.24.2.04. Mentanargrunnurin
7.24.5. Kirkjan
7.24.5.02. Føroysk sjómanskirkja (Nýggj høvuðskonta)
7.24.5.09. Prestagarður í Glyvra prestagjaldi (Løgujáttan)

J
EYJ

500
7.200

-

J
EYJ
J
EYJ

1.400
244
6.056
435

-

J
EYJ

15.511
400

-

J
EYJ

3.000
500

-

J
EYJ
J
EYJ

500
0
150

-

Nettotal Útreiðslur
30.978
30.978
1.877
1.877

Inntøkur
-

§8. Almanna- og heilsumál o.a.
A. Yvirlit
Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Felagsútreiðslur .......................................................................................................
8.11.1. Fyrisiting .......................................................................................................
Heilsumál .................................................................................................................
8.20.3. Sjúkrahúsverkið v.m. .....................................................................................
Almannnamál ..........................................................................................................
8.21.6. Eldri og brekað ..............................................................................................
8.21.8. Sosialar pensjónir ..........................................................................................

2.685
2.685
1.168
3.968
26.202
1.742
24.460

-

Útreiðslur

Inntøkur

J
EYJ
J
EYJ

25.428
1.510
1.400
1.175

-

J
EYJ
J
EYJ
J
EYJ

245.365
698
42.642
2.800
60.085
470

-

J
EYJ
J
EYJ

4.000
702
204.579
-300

-

J
EYJ

1.340

-

B. Játtanir
8.11.1. Fyrisiting
8.11.1.08. Almanna- og heilsumálastýrið (Rakstrarjáttan)
8.11.1.10. Flyting av Almanna- og heilsumálastýrinum (Løgujáttan)
8.20.3. Sjúkrahúsverkið v.m.
8.20.3.04. Landssjúkrahúsið (Rakstrarjáttan)
8.20.3.10 Klaksvíkar sjúkrahús (Rakstrarjáttan)
8.20.3.20. Serviðgerð uttanlands (Rakstrarjáttan)
8.21.6. Eldri og brekað
8.21.6.02. Bústovnur, serforsorg (Løgujáttan)
8.21.6.04. Eldrarøkt (Rakstrarjáttan)
8.21.6.12. Stuðulsskipanin fyri vaksin (Rakstrarjáttan)
(Nýggj høvuðskonta)

-
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8.21.8. Sosialar pensjónir
8.21.8.01. Fólkapensjón (Lógarbundin játtan)

J
EYJ
J
EYJ

8.21.8.05. Fyritíðarpensjón (Lógarbundin játtan)

335.000
25.500
198.700
-1.040

-

Nettotal Útreiðslur
563
563
-

Inntøkur
-

-

§10. Sjálvstýrismál o.a.
A. Yvirlit
Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Lógarmál...................................................................................................................
10.14.2. Skráseting og eftirlit .....................................................................................

563
563

-

Útreiðslur

Inntøkur

424
563

-

Nettotal Útreiðslur
9.700
-

Inntøkur
9.700
-

B. Játtanir
10.14.2. Skráseting og eftirlit
10.14.2.02. Dátueftirlitið (Rakstrarjáttan)

J
EYJ

§ 20. Inntøkur
A. Yvirlit
Játtanaryvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan
Skattur o.t. (ætlan)
Løguætlan

Skattir og avgjøld .....................................................................................................
20.52.1. Skattainntøkur ..............................................................................................

-

9.700
9.700

Útreiðslur

Inntøkur

B. Játtanir
20.52.1. Skattainntøkur
20.52.1.01. Vanligur landsskattur

J
EYJ
Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður

Lm. 1-6/2001

- 1.324.000
9.700
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Nr. 45

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
stuðul at útbyggja havnina í Vági

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:

ulin kann í mesta lagi vera helvtin av øllum kostnaðinum av verkætlanini, tó í mesta lagi 18,5 mió kr.

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað at veita
fíggjarligan stuðul at útbyggja havnina í Vági. Stuð-

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at
hon er kunngjørd.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 102/2001

96
Nr.46

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
frískúlar

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
Kapittul 1
Endamál og virkisøki
§ 1. Endamálið við lógini er at skipa viðurskiftini og
tann almenna stuðulin til frískúlar í Føroyum og
áseta karmarnar fyri virkseminum.
§ 2. Lógin er galdandi fyri frískúlar, sum undirvísa
aldursbólkum samsvarandi 1.- 9. skúlaári í fólkaskúlanum.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann geva loyvi til, at
forskúlaflokkar og undirvísing eftir 9. skúlaár eisini
koma undir lógina.
Stk. 3. Ein frískúli skal í minsta lagi bjóða undirvísing í 1.- 7. skúlaári.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann víkja frá reglunum í
stk. 3.
§ 3. Skúlin skal geva næmingunum møguleika at
fara til fráfaringarroyndir fólkaskúlans.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann geva einum frískúla
loyvi at hava somu royndir og vallærugreinir sum
fólkaskúlin. Reglurnar fyri royndunum eru tær somu
sum í fólkaskúlanum, og skúlin ger sjálvur av, á
hvørjum floksstigi royndirnar fara fram.
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann í samráð við skúlamyndugleikarnar á staðnum loyva næmingum úr frískúlum at taka fráfaringarroyndirnar í fólkaskúlanum.
Kapittul 2
Góðkenning og eftirlit
§ 4. Landsstýrismaðurin skal góðkenna ein frískúla,
áðrenn farast kann undir undirvísingina.
Stk. 2. Fyri at fáa góðkenning skal frískúlin vera:
1. ein fakligur og/ella námsfrøðiligur valmøguleiki
í mun til almenna skúlan
2. skipaður fyri at nøkta ein størri undirvísingartørv enn vanligt.
3. skipaður soleiðis, at hann uppfyllir § 2, stk. 3 í
fólkaskúlalógini.
Stk. 3. Undirvísingarhøli og útbúnaður skulu góðkennast av landsstýrismanninum og vera tillagað
tørvinum hjá brekaðum.
§ 5. Áðrenn ein frískúli kann fara undir virksemi
sítt, skal skjalprógvast við undirskrift foreldranna
áðrenn 1. september árið undan byrjanarárinum, at í
minsta lagi 12 næmingar eru innskrivaðir.
Stk. 2. Eftir trimum árum skal næmingatalið vera í
minsta lagi 28.
Stk. 3. Lýkur skúlin ikki treytirnar ásettar í stk. 1 og

2, kann landsstýrismaðurin loyva skúlanum at halda
fram við ella uttan stuðli sambært § 18, stk. 1, 1.
pkt.
§ 6. Frískúlarnir verða skipaðir sum sjálvsognarstovnar, hvørs viðtøkur skulu góðkennast av landsstýrismanninum. Landsstýrismaðurin kann áseta
nærri reglur um karmar og innihald í viðtøkunum.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann taka aftur góðkenningina av einum frískúla, um so er, at skúlin ikki
heldur galdandi reglur.
§ 7. Undirvísingarætlan skúlans skal góðkennast av
landsstýrismanninum.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin hevur eftirlit við frískúlum og kann í hesum sambandi biðja um allar neyðugar upplýsingar um næmingar, lærarar, undirvísingina og skúlans rakstur.
§ 8. Talið á døgum í skúlaárinum er í minsta lagi tað
sama sum í fólkaskúlanum.
Kapittul 3
Rættur næminganna
§ 9. Frískúlar hava skyldu at taka næmingar inn úr
øllum landinum.
Stk. 2. Stýrið fyri skúlan kann áseta almennar reglur
fyri innskrivingini. Høvuðsreglan er, at børn hava
sama rætt at verða innskrivað í frískúlan sum í
fólkaskúlan.
Stk. 3. Heimstaðarkommunurnar hjá næmingunum
skulu í september mánaði hava boð um tey børn í
kommununi, sum eru innskrivað í inniverandi skúlaári.
§ 10. Næmingarnir hava rætt til at gera seg lidnar
við tað skúlaárið, sum er byrjað.
Stk. 2. Um skúlin er floksbýttur, verður uppflytingin
av næmingum framd á sama hátt sum í fólkaskúlanum.
§ 11. Næmingarnir hava rætt til sernámsfrøðiliga
hjálp og ráðgeving á sama støði sum næmingarnir í
fólkaskúlanum.
Stk. 2. Sernámsdepilin veitir næmingunum í frískúlunum tímar til serligan tørv eftir somu reglum sum
næmingum fólkaskúlans.
Stk. 3. Frískúlar hava rætt til somu tænastuveitingar
frá Sernámsdeplinum sum fólkaskúlarnir hava.
Kapittul 4
Leiðsluviðurskifti
§ 12. Eitt skúlastýri skal verða valt til hvønn frískúla. Limir tess eru:
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1) 2 foreldraumboð vald av og ímillum teirra, ið
hava foreldramyndugleikan yvir teimum børnum, sum eru innskrivað í skúlan
2) 2 umboð fyri áhugabólkin, sum rekur skúlan,
vald av og ímillum teirra, ið eru í áhugabólkinum
3) 1 umboð fyri starvsfólkið valt av og ímillum
teirra, ið starvast í skúlanum.

1) at galdandi lógir og reglur verða hildnar
2) at undirvísingin verður framd samsvarandi galdandi reglum
3) at undirvísingarligu viðurskiftini eru í lagi
4) at tann av stýrinum góðkenda rakstrarætlan
verður hildin
5) at skúlans virksemi er samsvarandi avgerðum og
ásetingum stýrisins.

Hesi hava øll atkvøðurætt. Formaðurin í skúlastýrinum skal verða valdur í millum foreldraumboðini ella
umboðini fyri áhugabólkin.
Stk. 2. Er eingin áhugabólkur knýttur at skúlanum,
hava foreldrini rætt til umboðini hjá áhugabólkinum.
Stk. 3. Leiðari skúlans er skrivari stýrisins og tekur
lut uttan atkvøðurætt á stýrisfundum.
Stk. 4. Kommunustýrið kann eftir áheitan frá skúlastýrinum gera av, at ein av limum tess er við á skúlastýrisfundi uttan atkvøðurætt.
Stk. 5. Eitt umboð fyri næmingarnar kann eftir áheitan frá skúlastýrinum luttaka á stýrisfundunum.
Stk. 6. Valskeiðið hjá stýrislimunum er 2 ár. Landsstýrismaðurin ger reglur fyri valið.

§ 17. Starvsfólk skúlans hava rætt til somu løn sum
fólk í samsvarandi størvum í fólkaskúlanum.

§ 13. Stýrið er ovasta leiðsla í skúlanum og virkar
samsvarandi viðtøkum skúlans. Eftir tilmæli skúlaleiðarans staðfestir stýrið virksemið í einum skúlaári, eins og tað skal góðkenna skúlans rakstrarætlan
og roknskap.
Stk. 2. Tá ið eitt stýri er valt, skal tað boða landsstýrismanninum frá, hvørjir limirnir í stýrinum eru.
Broytingar í samansetingini av stýrinum skulu
somuleiðis boðast landsstýrismanninum.
§ 14. Stýrið hevur mótvegis landsstýrismanninum
ábyrgdina av virksemi skúlans.
Stk. 2. Um stýrið ikki fylgir boðum frá landsstýrismanninum um rætting av nærri ásettum viðurskiftum, kann landsstýrismaðurin gera av
1) at uppgávurnar hjá stýrinum heilt ella lutvíst
verða røktar av persónum, sum landsstýrismaðurin hevur tilnevnt, ella
2) at stýrið fer frá, so eitt nýtt stýri kann verða valt
eftir viðtøkum skúlans.
Kapittul 5
Starvsfólkaviðurskifti
§ 15. Skúlastýrið setur leiðaran, lærarar og onnur
starvsfólk. Leiðarin kann seta starvsfólk, sum eru í
arbeiði ein part av skúlaárinum.
Stk. 2. Høvuðsreglan er, at fólk við læraraútbúgving
skulu setast í størv, sum krevja undirvísingarligan
førleika.
Stk. 3. Skúlastýrið kann, um serligar grundir tala fyri
tí, seta fólk uttan læraraútbúgving.
§ 16. Skúlaleiðarin hevur ta fyrisitingarligu og
námsfrøðiligu leiðsluna. Leiðarin hevur fyri stýrinum ábyrgdina av

Kapittul 6
Fígging av rakstri
§ 18. Virksemið hjá frískúlunum verður partvíst
fíggjað við stuðli, sum landsstýrismaðurin og
kommunurnar útvega. Írestandi fíggingin skal útvegast við foreldragjaldi og/ella privatum stuðli.
Stk. 2. Landsstýrisins partur av rakstrinum verður
útroknaður hvønn 1. september í skúlaárinum. Stuðulin svarar til 85% av góðkendu læraralønunum, útroknaður eftir lutfalsliga sama formli sum í fólkaskúlanum, tó kann stuðulin ikki fara upp um játtan
sambært góðkendari fíggjarætlan uttan loyvi frá
landsstýrismanninum.
Stk. 3. Skúlin skal lata inn fíggjarætlan fyri komandi
fíggjarár áðrenn 1. juni.
Stk. 4. Heimstaðarkommunan hjá næminginum rindar kommunugjaldið
Stk. 5. Kommununnar stuðul til næmingar í frískúlum verður útroknaður eftir kommununnar rakstrarútreiðslum fyri hvønn næming í fólkaskúlanum í
kommununi. Stuðul til hvønn næming í frískúlanum
er 85% av rakstaraútreiðslum fyri hvønn næming í
fólkaskúlanum. Avdráttur, renta og leiga eru ikki
íroknað rakstrarútreiðslunum.
Stk. 6. Kommununnar partur av rakstrarútreiðslunum smb. stk. 5 verður í fyrsta umfari rindað av
landsstýrinum, og síðan býtir Føroya Gjaldsstova
við ársenda rakstrarútreiðslurnar millum kommunurnar eftir heimstaðnum, næmingarnir smbrt. landsfólkayvirlitið høvdu 1. september.
Stk. 7. Eru eingi rakstrartøl fyri kommunalu útreiðslurnar, smb. stk. 5 og 6, roknar Føroya Gjaldstova
eitt miðaltal út við grundarlagi í fimm teimum
størstu kommununum.
Stk. 8. Foreldragjaldið verður ásett av stýrinum.
Stk. 9. Møguligt yvirskot hjá sjálvsognarstovninum
kann ikki flytast til annað virksemi.
§ 19. Landsstýrismaðurin kann halda aftur ella
krevja stuðul afturgoldnan, um treytir fyri veiting av
stuðli ikki verða hildnar.
Stk. 2. Um lønin í frískúlanum er hægri enn sáttmálasetta lønin, verður stuðulin útroknaður við
grundarlagi í sáttmálasettu lønini. Er lønin lægri enn
sáttmálasetta lønin, verður stuðulin útroknaður við
grundarlagi í útgoldnu lønini.
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Kapittul 7
Roknskapur og grannskoðan
§ 20. Roknskapurin hjá frískúlum sambært hesi lóg
skal gerast og setast upp samsvarandi ásetingunum í
løgtingslóg nr. 33 frá 23. mars 1994 um landsins
almenna roknskaparhald v.m.
Stk. 2. Roknskapurin skal grannskoðast av løggildum grannskoðara. Grannskoðaður roknskapur og
grannskoðarafrágreiðing skal sendast landsstýrismanninum.
Stk. 3. Grannskoðaradeild landskassans kann í sambandi við landsgrannskoðanina biðja um upplýsingar beinleiðis frá stýrinum.
Stk. 4. Um tað í grannskoðarafrágreiðingini, smb.
stk. 2, verður víst á lógarbrot ella onnur óreglulig
viðurskifti í sambandi við umsitingina av skúlanum,
skal landsstýrismaðurin alt fyri eitt, um grannskoðanin gevur orsøk til tess, seta í verk tiltøk, sum aftur
tryggja lóglig viðurskifti og fullgóða umsiting.

Sama er eisini galdandi, um landsstýrismaðurin á
annan hátt verður gjørdur kunnugur við nevndu viðurskifti.
Kapittul 8
Ymsar ásetingar
§ 21. Avgerð, sum skúlastýri og leiðari skúlans hava
tikið, kann verða kærd til landsstýrismannin í seinasta lagi 4 vikur eftir, at avgerðin er fráboðað.
Landsstýrismaðurin ásetur gjøllari reglur um kærur.
Stk. 2. Reglurnar um innlit eftir fyrisitingarlógini og
lógini um alment innlit galda fyri frískúlar.
Kapittul 9
Gildissetan
§ 23. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. august
2003 og samstundis verður § 27 í løgtingslóg nr. 58
frá 2. oktober 1978 um skúlafyrisiting strikað.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
Løgmaður
Lm. 104/2001
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Nr. 47

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt (Skattalógin)

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§1
Í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt við seinni broytingum verða
gjørdar hesar broytingar:
1) § 4, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Hjúnafelagar verða hvør sær settir sjálvstøðugt
í skatt av inntøkum sínum. Um skattaskyldug

inntøka hjá øðrum hjúnafelaganum er undir
skattafría botnfrádráttin og hjá hinum yvir, verður ein javning gjørd, so at tann lægra inntøkan
verður hækkað upp til skattafría botnfrádráttin,
og tann hægra verður lækkað í sama mun.”
§ 2.
Henda lóg er galdandi frá og við inntøkuárinum
2002.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 67/2001
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Nr. 48

26. mars 2002
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um yrkisútbúgvingar

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 1.
Í løgtingslóg nr. 94 frá 29.12.1998 um yrkisútbúgvingar, sum broytt við løgtingslóg nr. 65 frá
10.05.2000, verða gjørdar hesar broytingar:
1. § 4, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Landsstýrismaðurin ásetur reglur um útbúgvingarnar sum heild og yvirskipaðu reglurnar fyri hvørja
útbúgving sær.”
2. § 4, stk. 3 verður orðað soleiðis:
“Sambært § 22 verða settar yrkisnevndir, ið skulu
gera reglur fyri hvørja útbúgving sær sambært
heimildunum í §§ 23 og 24.”
3. § 8, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Fyri lærlingar, sum byrja eina yrkisútbúgving við
lærusáttmála, verður lærutíðin roknað frá tí degi,
sáttmálin hevur gildi, tó í fyrsta lagi frá tí degi lærusáttmálin er góðkendur av góðkenningarmyndugleikanum.”
4. § 8, stk. 2 og 3 verða strikað, og stk. 4 og 5 verða
broytt til stk. 2 og 3.
5. § 8, stk. 5 verður orðað soleiðis:
“Landsstýrismaðurin ásetur, eftir tilmæli frá yrkisútbúgvingarráðnum og eftir samtykt frá viðkomandi
yrkisnevnd, tær í stk. 2 nevndu útbúgvingarreglur
fyri hvørja útbúgving sær.”

12. § 12, stk. 1 verður orðað soleiðis:
Undirvísingin fevnir um yrkislærugreinir, almennar
lærugreinir og vallærugreinir.
13. § 12, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Yrkislærugreinir skulu vanliga hava seks tíggjundapartar av samlaðu tíðini, almennar lærugreinir
tríggjar tíggjundapartar og vallærugreinir ein tíggjundapart.”
14. § 12, stk. 3 verður orðað soleiðis:
“Almennar lærugreinir kunnu í serligum føri verða
havdar ístaðin fyri yrkislærugreinir.”
15. § 13, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Almennu lærugreinirnar fevna um ástøðiliga undirvísing, ið skal miða ímóti at menna tann almenna
kunnleikan. Somuleiðis skulu almennu lærugreinirnar nøkta krøvini til ungdómsútbúgvingar, her í
millum styrkja persónliga menning, lestrarførleika
og samfelagsfatan.”
16. § 14, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Landsstýrismaðurin ásetur, eftir tilmæli frá yrkisútbúgvingarráðnum og eftir samtykt frá viðkomandi
yrkisnevnd, hvørjar yrkislærugreinir skulu verða
tengdar at tí ávísu útbúgvingini.”
17. § 14 fær nýtt stk. 2 við hesi orðing:
“Landsstýrismaðurin ger av, hvørjar almennar lærugreinir skulu verða tengdar at ávísari útbúgving.”
18. § 14, stk. 2 verður broytt til stk. 3.

6. § 9, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Landsstýrismaðurin kann, eftir tilmæli frá yrkisútbúgvingarráðnum áseta reglur um, at lærlingur við
aðrari alment góðkendari útbúgving kann verða frítikin fyri part av skúlagongdini.”
7. § 9 fær nýtt stk. 2 við hesi orðing:
“Viðkomandi yrkisnevnd samtykkir, at lærlingur við
aðrari fakligari útbúgving ella arbeiðsroyndum kann
verða frítikin fyri part av verkligu læruni ella skúlagongdini.”

19. § 17, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Próvtøkur verða skipaðar eftir reglum, sum landsstýrismaðurin ásetur. Próvtøkur í yrkislærugreinum
verða tó ásettar eftir reglum, sum yrkisútbúgvingarráðið hevur tilmælt eftir samtykt frá viðkomandi
yrkisnevndum.”
20. § 20, stk. 6 verður orðað soleiðis:
“Yrkisútbúgvingarráðið kann eftir tørvi innkalla serkøna hjálp til at møta á ráðsfundum og at seta arbeiðsbólkar til at fyrireika ráðsmál.”

8. § 9, stk. 2, 3 og 4 verða broytt til stk. 3, 4 og 5.
9. § 10 fær nýtt stk. 2 við hesi orðing:
Læruplássini rinda útreiðslurnar til undirvísingartilfar undir skúlagongd og tilfarsnýtsluna í sambandi
við yrkis- og sveinaroyndir.

21. § 21, stk. 1 nr. 1 verður orðað soleiðis:
“reglum um útbúgvingar sum heild og yvirskipaðar
reglur fyri hvørja útbúgving sær.”

10. § 10, stk. 3 verður strikað.

22. § 21, stk. 1 nr. 6 verður orðað soleiðis:
“frítøku fyri partar av útbúgvingini, smb. § 9, stk.
2.”

11. § 10. stk. 4 og 5 verða broytt til ávikavist stk. 3
og 4.

23. § 21, stk 1, nr. 8 verður strikað. Hetta hevur við
sær, at nr. 9- 19 í § 21, stk. 1 verða til nr. 8-18.
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24. § 21, stk 1, nr. 9 ( sum sambært broyting nr. 23
er broytt til nr. 8) verður orðað soleiðis:
“hvørjar yrkislærugreinir hoyra til ávísa útbúgving,
smb. § 14, stk. 1.”

36. Í § 23, stk. 1 verður nr. 8 ( sum sambært broyting nr. 35 er broytt til nr. 9) broytt og fær hesa orðing:
“próvtøkur í yrkislærugreinunum, smb. § 17, stk. 2.”

25. § 21, stk 1, nr. 11 ( sum sambært broyting nr. 23
er broytt til nr. 10) verður orðað soleiðis:
“reglur um próvtøkur í yrkislærugreinum, smb. §
17, stk. 2.”

37. § 23, stk. 2, nr. 1 verður strikað.

26. § 21, stk. 2, nr. 3 verður orðað soleiðis:
“at góðkenna viðtøkur fyri arbeiðið hjá yrkisnevndum, smb. § 22, stk. 6. “

39. § 24, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Yrkisnevndirnar samtykkja í samstarvi við skúlarnar neyvari innihald í lesiætlanum við støði í teimum yvirskipaðu reglunum, ið eru ásettar fyri hvørja
útbúgving sær.”

27. § 22, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Limirnir í yrkisnevndunum verða valdir av viðkomandi yrkisfeløgum, sbr. § 10, stk. 4. Í hvørjari
yrkisnevnd skulu vera 2 ella 4 limir. Arbeiðsgevarar
og løntakarar skulu hava javnstóra umboðan.”
28. § 22, stk. 3 verður orðað soleiðis:
“Yrkisútbúgvingarnar verða bólkaðar í skyldar útbúgvingar eftir samtykt frá yrkisútbúgvingarráðnum. Ein yrkisnevnd verður sett fyri hvønn yrkisútbúgvingarbólk. Tá ið útbúgvingar skulu fyrireikast
og setast í verk, kann yrkisútbúgvingarráðið seta
fyribilsnevndir.”
29. § 22, stk. 6 verður orðað soleiðis:
“Yrkisútbúgvingarráðið skal góðkenna viðtøkurnar
fyri tær í stk. 4 og 5 nevndu yrkisnevndir.”
30. Verandi § 22, stk. 7 verður strikað. Nýtt stk. 7
verður innsett við hesi orðing:
“Yrkisnevnd kann eftir tørvi innkalla serkøna hjálp
til at møta á fundum.”
31. § 22, stk. 8 verður orðað soleiðis:
“Lærupláss rinda eitt umsitingargjald til landskassan
fyri hvønn góðkendan lærusáttmála til at fíggja útreiðslurnar hjá yrkisnevndafyrisitingini og til fundarpening og ferðaútreiðslur hjá yrkisnevndum og
fyribilsnevndum hjá yrkisnevndunum.”
32. § 22 fær nýtt stk. 9 við hesi orðing:
“Landsstýrismaðurin ásetir eftir tilmæli frá yrkisútbúgvingarráðnum gjøllari reglur um upphæddina av
umsitingargjaldinum, og hvussu gjaldið verður umsitið.”
33. § 23, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Fyri tær útbúgvingar, ið eru góðkendar, samtykkja
yrkisnevndirnar reglur um:”
34. Í § 23, stk. 1 verður nýtt nr. 5 sett inn við hesi
orðing:
“stytting í lærutíðini samb. § 9, stk. 2.”
35. § 23, stk. 1 nr. 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 og 12 verða
broytt til ávikavist nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

38. § 23, stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 5 verða broytt til
ávikavist nr. 1, 2, 3 og 4.

40. § 24 fær nýtt stk. 2 við hesi orðing:
“Tá ið lesiætlanir skulu gerast, kann yrkisnevnd seta
fyribilsnevnd við í mesta lagi 3 limum.”
41.§ 24 fær nýtt stk. 3 við hesi orðing:
“Landsstýrismaðurin ásetir eftir tilmæli frá Yrkisútbúgvingarráðnum reglur um, hvussu lesiætlanararbeiðið verður skipað.”
42. § 24 fær nýtt stk. 4 við hesi orðing:
“Yrkisnevndirnar og skúlarnir eiga eisini at fylgja
við, um tørvur er á at endurnýggja nevndu reglur, og
koma við uppskoti um hetta.”
43. § 27 fær nýtt stk. 2 við hesi orðing:
“Sveina- ella yrkisroynd skal verða hildin, áðrenn
sáttmálatíðin er lokin. Verður sveina- ella yrkisroynd hildin eftir, at ásetta sáttmálatíðin er lokin,
skal sáttmálin leingjast samsvarandi.”
44. § 27, stk. 2 verður broytt til stk. 3 og fær hesa
orðing:
“Um skeiðsreglurnar heimila tað, skal ískoytisskeiðið sambært § 9, stk. 4 vera partur av skúlagongdini
eftir stk. 1.”
45. § 33, stk. 4 verður orðað soleiðis:
“Landskassin endurrindar læruplássunum lærlingalønina, sum tó ikki kann vera hægri enn ásetta
minstalønin sambært sáttmála millum avvarðandi
feløg, meðan lærlingurin fær ta til læruna hoyrandi
skúlagongd. Uppgerð skal vera Mentamálastýrinum
í hendi í seinasta lagi 8 vikur eftir hvørt skúlaskeið.”
46. § 35, stk. 1 verður orðað soleiðis:
”Hevur lærlingur frammanundan lokið ein part av tí
útbúgving, sum nevnd er í lærusáttmálanum, kann
sáttmálin vanliga bara fevna um vantandi partarnar
av verkligu læruni og skúlagongdini, smb. § 9, stk.
2.”
47. § 35, stk. 2 verður orðað soleiðis:
”Fyri lærling, sum av aðrari útbúgving ella viðkomandi arbeiðsroyndum hevur serligar fortreytir at fara
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undir ta útbúgving, sáttmálin fevnir um, kann viðkomandi yrkisnevnd samtykkja, at útbúgvingin kann
verða stytt eftir teimum í § 9, stk. 1 og 2 ásettu reglum um útbúgvingartíð.”
48. § 38, stk. 1 verður orðað soleiðis:

”Partarnir kunnu ikki einsíðis siga upp lærusáttmálan. Tó kann lærusáttmáli sigast upp, um báðir partar
skrivliga vátta hetta.”
§ 2.
Henda lóg fær gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm.95/2001
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Nr. 49
Løgtingslóg
um
broyting í løgtingslóg um studning til skipasmiðjur
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og
kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 1.
Í løgtingslóg nr. 73 frá 20. mai 1996 um studning til
skipasmiðjur verða gjørdar hesar broytingar:
1. § 1 verður orðað soleiðis:
“§ 1. Eftir hesi lóg kann veitast føroyskum skipa- og bátasmiðjum 8% í studningi av sáttmálaprísinum til nýbygging og umbygging av flótandi eindum.
Stk. 2. Studningur til nýbygging av flótandi eind
kann einans játtast, tá sáttmálaprísurin er 0,3
mió kr. ella meiri.
Stk. 3. Studningur til umbygging av flótandi
eind kann einans játtast, tá sáttmálaprísurin er 3
mió kr. ella meiri.”
2. § 2 verður orðað soleiðis:

“§ 2. Landsstýrismaðurin kann leggja lógina til
Vinnuframagrunnin at umsita.
Neyðugar útreiðslur til umsiting av lógini, her
uppií útreiðslur til hjálp frá serkønum, verða
hildnar av serstakari játtan á fíggjarløgtingslógini.
Stk. 2. Leggur landsstýrismaðurin sínar heimildir eftir hesi lóg til Vinnuframagrunnin, kann
landsstýrismaðurin áseta reglur um kærumøguleikar her ímillum, at avgerðir tiknar av Vinnuframagrunninum ikki kunnu kærast til landsstýrismannin.”
§ 2.
Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at
hon er kunngjørd.
Stk. 2. Samstundis sum henda lóg kemur í gildi, fer
úr gildi løgtingslóg nr. 69 frá 9. juni 1988 um sáttmálaeftirlit.

Tórshavn, 26. mars 2002
Anfinn Kallsberg, (sign.)
løgmaður
Lm. 98/2001
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