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Upprit 

 
Uppskot til fráboðanarkunngerð 

 
1. bakstøði 

Galdandi kunngerð er Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og 
offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (fráboðarkunngerðin). 
 
Galdandi fráboðanarkunngerð hevur m..a. heimild í kongligari fyriskipan um igildissetan í 
Føroyum av partafelagslógini og kongligari fyriskipan um ígildissetan av smápartafelagslógini. 
Hesar lógir vórðu tiknar av við vinnufelagalógini frá 2011, men kunngerðin hevur verið verandi í 
gildi við heimild í gildiskomuásetingini í § 324, stk. 2 í vinnufelagalógini. 
 
 

2. Galdandi reglur 
Eftir lóggávuni um vinnufeløg við avmarkaðari ábyrgd, herundur lóggávuni um parta- og 
smápartafeløg, vinnurekandi fyritøkur, vinnurekandi grunnar og fíggjarligar fyritøkur, er krav um 
almenning viðvíkjandi viðurskiftunum í feløgunum.  
 
Krav er tí um, at ein røð av upplýsingum um hesi feløg skulu skrásetast og almannkunngerast av 
Skráseting Føroya. Skráseting og almennakunngering er ein treyt fyri, at viðurskifti viðvíkjandi 
felagnum kunnu gerast galdandi mótvegis triðjapersóni. 
 
Krøv um skráseting av og almennakungerð av upplýsingum og skjølum, og heimildir til í kunngerð 
at seta nærri reglur er í hesum lógum: Vinnufelagalógini, vinnfyritøkulógini, vinnugrunnalógini, 
løgtingslóg um tryggingarvirksemi, lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 
 

3. Uppskot  
 Í staðin fyri galdandi fráboðarkunngerð verður skotið upp at seta í gildi nýggja kunngerð t.e. 
kunngerð um fráboðan, skráseting, og almannakunngering v.m. hjá Skráseting Føroya 
(fráboðanarkunngerðin). 
 
Eftir uppskotinum halda reglurnar í galdandi kunngerðum í høvuðsheitum fram í nýggju 
kunngerðini. Nakrar smærri broytingar eru í mun til galdandi kunngerð: 
 

 Eftir galdandi kunngerð er freistin at fráboða Skráseting Føroya - tá tað snýr seg um 
broytingar av skrásettum viðurskiftum - 4 vikur eftir, at broytingarnar eru samtyktar. Eftir 
vinnufelagalógini er freistin 2 vikur, ið er freistin, sum Skráseting Føroya hevur nýtt, og 
sum nú eisini verður ásett í nýggju fráboðanarkunngerðini. 
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 Gjøld fyri skrásetingar hjá Skráseting Føroya og fyri latan av upplýsingum og latan av 
skjølum eru óbroytt, men ásetingar um gjøld eru nú í fráboðanarkunngerðini, og fylgjandi  
kunngerðir verða tí strikaðar: 

o Kunngerð nr. 87 frá 11. juni 2009 um gjøld Skráseting Føroya fyri parta- og 
smápartafeløg. 

o Kunngerð nr. 86 frá 11. juni 2009 um gjøld fyri útflýggjan av upplýsingum og 
skjølum frá Skráseting Føroya.  

o Kunngerð nr. 89 frá 18. juni 2009 um gjøld fyri vinnurekandi virki, kunngerð nr. 97 
frá 18. november 2008 um gjøld fyri vinnurekandi grunnar. 
 

 Heimild er til at áseta reglur um sjálvsskráseting. Slíkar reglur eru tó ikki tiknar við í 
kunngerðina, tí Skráseting Føroya hevur enn ikki ment eina skipan til tað, og óvist er, nær 
slík skipan kann verða ment. 
 

 Reglurnar um fráboðan og skráseting verða á føroyskum máli í staðin fyri donskum, og 
heimildir og tilvísingar í kunngerðini verða til galdandi vinnufelagalóg í staðin fyri til gomlu 
partafelagslógina og smápartafelagslógina. 
 

Nýggja kunngerðin ger tað lættari hjá brúkarunum at kunna seg um, hvat er galdandi. 
 

4. Ummælispartar  
Uppskotið er sent til ummælis hjá: 

1. Vinnuhúsinum 
2. Felagnum hjá Føroyskum Grannskoðarum 
3. Felagnum hjá Føroyskum Advokatum 

 


