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Løgtingsmál nr. xx/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

afturlatingstíðir fyri handlar 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um afturlatingartíðir fyri handlar 

(Støddaravmarkingin verður strikað. Tíðaravmarkingin verður broytt) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 38 frá 27. apríl 2005 um 

afturlatingartíðir fyri handlar verða gjørdar 

hesar broytingar: 

 

1. Sum stytt heiti verður sett 

“Afturlatingarlógin”. 

 

2. § 2, stk. 3 verður orðað soleiðis: “Í 

desember er loyvt at hava opið allar 

sunnudagar undan jólaaftan frá kl. 

14.00 til kl. 23.00.” 

 

3. Í § 3, stk. 1, nr. 1 verður “, og hvørs 

søluøkið ikki er størri enn 250 m²” 

strikað. 

 

4. Í § 3, stk. 1, nr. 2, verður “, og hvørs 

søluøki ikki er størri enn 250 m²” 

strikað. 

 

5. § 3, stk. 2 verður strikað. 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Keypsmynstrið er broytt nógv seinastu árini, og greiðar ábendingar eru um, at viðskiftafólk 

vilja hava møguleika at keypa gerandisvørur uttan fyri vanliga arbeiðstíð. Keypt verður seint 

um kvøldarnar allar vikudagar, eisini leygardag, og teir handlar, sum kunnu hava opið 

sunnudag (t.e. handlar, hvørs søluøki er minni enn 250 fermetrar), hava eisini fitt av sølu 

hesar dagar.  

 

At bara handlar, hvørs søluøki er minni enn 250 fermetrar, kunnu hava opið sunnudag, 

avlagar kappingina millum handlarnar, og mett verður, at tað verður ein fyrimunur fyri 

brúkaran, um kappingin um vørur og prís, sum er galdandi allar gerandisdagar, eisini verður 

galdandi sunnudag.  

 

Fyri at hava somu meginreglur fyri øll verður avmarkingin viðvíkjandi bensinstøðum eisini 

strikað. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sambært afturlatingarlógini kunnu handlar, sum bara ella í mestan mun selja gerandisvøru, 

bara hava opið sunnudag, um søluøkið er minni enn 250 fermetrar. Hetta er ein vansi fyri teir 

handlar, sum hava størri søluøki, eins og tað er ein vansi fyri viðskiftafólkini, ið ikki kunnu 

fara til handils har, tað hóvar teimum.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Uppskotið hevur til endamáls at javnseta handlar, ið selja gerandisvøru soleiðis, at sølutíðin 

ikki er treytað av støddini á søluøkinum. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið javnsetur handlar, ið selja gerandisvøru soleiðis, at allir handlar, uttan mun til 

stødd, kunnu hava opið sunnudagar.  

 

At bara handlar, hvørs søluøki er minni enn 250 fermetrar, kunnu hava opið sunnudag, 

avlagar kappingina millum handlarnar, og mett verður, at tað verður ein fyrimunur fyri 

brúkaran, um kappingin um vørur og prís, sum er galdandi allar gerandisdagar, eisini verður 

galdandi sunnudag.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Føroya Arbeiðsgevarafelag, Handilsvinnufelagnum og 

S&K. Víst verður til hjálagda skjal um innkomnar viðmerkingar. Ummælisskjal verður 

skrivað, tá hoyringin er av.   

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  
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2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur fyri vinnuna ta avleiðing, at vinnan sjálv kann gera av, um opið er 

sunnudag. Tað verður síðani upp til vinnuna at gera av, um økti lønarkostnaðurin stendur mát 

við øktu inntøkuna, ið kann fáast við at hava opið sunnudag.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið.  

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið kann hava avleiðingar fyri starvsfólk í teimum handlum, sum eftir uppskotinum 

kunnu fara at hava opið sunnudag. Talan er kortini um viðurskifti, sum arbeiðsgevarar og 

fakfelag skulu avtala sínámillum.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Eingin viðkomandi millumtjóðasáttmáli er á økinum.  

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður, at uppskotið er í samsvari við Evropeiska mannarættindasáttmálan, sbr. 

Anordning nr. 136 af 25. februar 2000 om ikrafttræden for Færøerne af lov om den 

europæiske menneskerettighedskonvention og Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek, sbr. Bekendtgørelse nr. 35 af 15. september 2006 om rettigheder 

for personer med handicap. 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar kendar markaforðingar eru á økinum. Mett verður ikki, at uppskotið fer at elva til 

markaforðingar.  

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv í 

rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um skatt og avgjøld.  

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið leggur ikki skyldur á fólk. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, kommunurnar ella onnur.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  
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2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið verður ikki mett at hava aðrar avleiðingar enn tær, ið eru nevndar omanfyri.  

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1 

Løgtingslógin verður vanliga nevnd “afturlatingarlógin”, og tann siðvenjan verður nú 

løgskipað.  

 

Til § 1, nr. 2 

Hóast heimild ikki er til tess, hevur tað í fleiri ár verið vanligt, at mestsum allir handlar í 

sambandi við jólasøluna hava opið sunnudagarnar í desember. Henda siðvenja verður nú 

løgskipað.  

 

Til § 1, nr. 3 

Støddarmarkið upp á 250 fermetrar verður strikað soleiðis, at allir handlar, sum bara ella 

mestsum bara selja gerandisvørur, kunnu hava opið sunnudagar.  

 

Til § 1, nr. 4 

Fyri at hava eins reglur fyri tað virksemi, sum er undantikið meginregluni í § 2 um upp- og 

afturlatingartíðir, er ásetingin í § 3, stk. 1, nr. 2 um, at bensinstøðir ikki mugu hava størri 

søluøki enn 250 m², strikað.   

 

Til § 1, nr. 5  

Sum avleiðing av broyting nr. 3 verður ásetingin í § 3, stk. 2 óviðkomandi og verður tí 

strikað.  

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 
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Uttanríkis- og vinnumálaráðið, dagfesting 

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 

 


