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Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um innflutning og sølu av rúsdrekka 

(Bryggjarí fáa heimild at selja alla framleiðslu sína beinleiðis til tollfríar sølubúðir og 

provianteringsfyritøkur. Harumframt verða gjørdar smærri lógartøkniligar broytingar)  

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um 

innflutning og sølu av rúsdekka, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 183 frá 

21. desember 2018, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

1. § 3 verður orðað soleiðis: 

“§ 3. Tað er ikki loyvt  

1) at innflyta, framleiða ella bryggja 

rúsdrekka sum í sær hevur meira enn 

60 rúmprosent av alkoholi og  

2) at gera drekkandi tær í § 2, stk. 3 

nevndu vørur. 

Stk. 2. Rúsdrekka kann bara 

framleiðast á góðkendum 

framleiðsluvirkjum.  

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður 

heimilað at áseta neyvari treytir fyri 

rúsdrekkaframleiðslu, undir hesum 

eisini reglur um eftirlit við 

framleiðsluni o.a.” 

 

2. § 5 verður orðað soleiðis:  

“§ 5. Rúsdrekkasøla Landsins hevur 

einkarætt at innflyta rúsdrekka, sbr. tó 

stk. 2-4.  

Stk. 2. Persónar, ið hava fylt 18 ár, og 

sum koma til landið við flogfari ella 

skipi, kunnu taka við sær rúsdrekka til 

egna nýtslu eftir reglum, ásettar í 

kunngerð.  

Stk. 3. Ásetingin í stk. 1 er ikki 

galdandi fyri innfluting av víni, ætlað 

til altarnýtslu.  

Stk. 4. Ásetingin í stk. 1 er ikki 

galdandi fyri innflutning av rúsdrekka 

ella ethanoli, sum góðkend 

framleiðsluvirki, sbr. § 3, stk. 2, skulu 

brúka til rúsdrekkaframleiðslu sína.”     

 

3. § 6 verður strikað.  
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4. § 7, stk. 2-3, verða orðað soleiðis:  

“Stk. 2. Uttan mun til ásetingina í stk. 1 

kann rúsdrekka, sum eftir § 3, stk. 2 er 

framleitt í Føroyum, seljast 

Rúsdrekkasølu Landsins, eins og 

rúsdrekka kann skeinkjast eftir 

reglunum í matstovulógini. 

Stk. 3. Bryggjarí, ið hava fingið 

útflýggingarloyvi eftir reglunum í 

matstovulógini, kunnu selja 

framleiðslu sína beinleiðis til tollfríar 

sølubúðir á flogvøllinum og umborð á 

skipum í altjóða sigling, og til 

provianteringsfyritøkur, ið selja 

proviant til skip og flogfør. TAKS 

hevur eftirlit við hesi sølu.” 

 

5. § 22 verður orðað soleiðis:  

“§ 22. Um ikki hægri revsing er 

uppiborin eftir lóggávuni annars, 

verður við sekt ella fongsli í upp í 4 

mánaðir revsaður tann, sum brýtur 

ásetingarnar § 3, § 5, § 6, § 7, stk. 1, § 

18, § 19 og § 20. Medvirkni verður 

revsað á sama hátt. 

Stk. 2. Við sekt ella fongsli í upp í 4 

mánaðir verður revsaður tann, sum ikki 

lýðir boð ella forboð, givin eftir 

løgtingslógini ella eftir reglum, givnar 

við heimild í løgtingslógini. 

Stk. 3. Revsingin kann herðast til 

fongsul í upp í 1 ár, um brotið er framt 

tilvitað ella av grovum ósketni, ella um 

talan er um endurtøku. 

Stk. 4. Í reglum, givnar við heimild í 

løgtingslógini, kann verða ásett, at brot 

á reglurnar ella treytir, givnar eftir 

reglunum, verður revsað við sekt ella 

fongsli í upp í 4 mánaðir. 

Stk. 5. Revsiábyrgd kann verða áløgd 

løgfrøðiligum persónum sambært 

reglunum í 5. kapitli í revsilógini. 

Stk. 6. Tá ið sekt verður ásett eftir stk. 

1 og 2, ella eftir reglum, givnar við 

heimild í løgtingslógini, skal fyrilit 

havast fyri fíggjarliga vinninginum, 

sum er fingin ella ætlaður var at fáa við 

brotinum. 

Stk. 7. Mál, sum verða viðgjørd eftir 

hesum reglum, ella eftir reglum, sum 

eru ásettar í kunngerð við heimild í 

hesum reglum, verða viðgjørd sum 

politimál. Tey í bekendtgørelse af lov 

for Færøerne om rettens pleje nevndu 

tiltøk í 72. kapitli um at leggja hald á 

og 73. kapitli um rannsakan kunnu 

nýtast í sama mun sum í 

statsadvokatmálum.” 

  

6.   § 23 verður strikað.   

 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

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

1.1. Orsakir til uppskotið 

 

Við matstovulógini (løgtingslóg nr. 183 frá 21. desember 2018) eru skeinkingarreglurnar 

fluttar úr rúsdrekkalógini og yvir í matstovulógina. Í hesum sambandi er neyðugt at gera 

nakrar lógartøkniligar broytingar, so samsvar er millum lógirnar báðar.   

 

Afturat hesum verður § 7 broytt soleiðis, at bryggjarí, ið hava fingið útflýggingarloyvi, t.e. 

sokallað depotloyvi, eftir reglunum í matstovulógini (áður § 8 í løgtingslóg um innflutning og 

sølu av rúsdrekka), kunnu selja alla framleiðslu sína beinleiðis til tollfríar sølubúðir á 

flogvøllinum og umborð á skipum í altjóða sigling, og til provianteringsfyritøkur, ið selja 

proviant til skip og flogfør.  

 

Orsøkin til hesa broyting er, at bryggjaríini frammanundan kunnu selja provianterings-

fyritøkum og tollfríum sølubúðum á flogvøllinum og á skipum í altjóða sigling vørur sínar, tó 

bara vørur við í mesta lagi 5,8 rúmprosentum av alkoholi. Talan er ikki um sølu beinleiðis til 

brúkaran, og tí verður mett, at tað er óneyðuga avmarkandi fyri bryggjaríini, at sølan er 

avmarkað til vørur við í mesta lagi 5,8 rúmprosentum av alkoholi. Eins og frammanundan 

hevur TAKS eftirlit við hesi sølu. 

 

§ 7 er eisini broytt soleiðis, at Rúsdrekkasøla Landsins er strikað úr ásetingini. Orsøkin til 

hetta er, at Rúsdrekkasøla Landsins frammanundan kann selja til bæði provianterings-

fyritøkur, ið selja proviant til skip og flogfør, og til tollfríar sølubúðir á flogvøllinum og á 

skipum í altjóða sigling, tí Rúsdrekkasøla Landsins í útgangsstøði hevur einkarætt at selja 

rúsdrekka. Tað er tí óneyðugt at staðfesta ta heimildina her. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Víst verður til Pkt. 1.1: Orsakir til uppskotið omanfyri.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Við matstovulógini (løgtingslóg nr. 183 frá 21. desember 2018) eru skeinkingarreglurnar 

fluttar úr rúsdrekkalógini og yvir í matstovulógina. Í hesum sambandi er neyðugt at gera 

nakrar lógartøkniligar broytingar, so samsvar er millum lógirnar báðar.   

 

Uppskotið hevur eisini til endamáls at geva bryggjaríum heimild at selja alla sína framleiðslu 

beinleiðis til tollfríar sølubúðir á flogvøllinum og umborð á skipum í altjóða sigling, og til 

provianteringsfyritøkur, ið selja proviant til skip og flogfør.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Víst verður til Pkt. 1.1: Orsakir til uppskotið og Pkt. 1.3: Endamálið við uppskotinum 

omanfyri.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Fólkaheilsuráðnum, Føroya Bjór, Okkara, TAKS og 

Vinnuhúsinum. Víst verður til hjálagda upprit um innkomnar viðmerkingar.  

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  
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2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotð hevur fyri vinnuna ta jaligu avleiðing, at bryggjaríini kunnu selja alla sína 

framleiðslu beinleiðis til tollfríar sølubúðir á flogvøllinum og umborð á skipum í altjóða 

sigling, og til provianteringsfyritøkur, ið selja proviant til skip og flogfør. Sostatt er ikki 

neyðugt – eins og frammanundan – at lata hesa sølu ganga um Rúsdrekkasølu Landsins.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar umhvørvisavleiðingar.  

 

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 hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Eingin viðkomandi millumtjóðasáttmáli er á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er í samsvari við Evropeiska mannarættindasáttmálan sum settur í gildi fyri 

Føroyar við 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 sum settur í gildi fyri Føroyar við 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 

Revsingin er í stóran mun tann sama sum í rúsdrekkalógini frá 1992, men kortini er neyðugt 

at broyta orðingina í sjálvari revsiásetingini, tí hefti sum revsing er strikað í 2010. 

 

Í lóggávu, sum enn hevur hefti sum revsiáseting, verður revsingin hefti tulkað sum fongsul í 

upp í 4 mánaðir. Í hesum uppskoti er revsiásetingin tí orðað soleiðis, at brot á lógina, reglur, 

givnar við heimild í lógini, og brot á treytir í skeinkiloyvum ella øðrum loyvum ella 

góðkenningum, givin eftir lógini ella eftir reglum, givnar við heimild í lógini, verða revsað 

við sekt ella fongsli í upp í 4 mánaðir. Á sama hátt verður revsaður tann, sum ikki lýðir boð 

ella forboð, givin eftir lógini ella eftir reglum, givnar við heimild í lógini. Afturat hesum 

verður ásett, at revsingin kann herðast til fongsul í upp í 1 ár, um brotið er framt tilvitað ella 

av grovum ósketni, ella um talan er um endurtakandi brot.  

 

Uppskotið hevur somuleiðis ásetingar um, at mál um brot á lógina og brot á reglur, givnar við 

heimild í lógini, verða viðgjørd sum politimál. Hetta merkir, at politiið kann avgreiða mál við 

sektaruppskoti og á tann hátt sleppa undan at fara í rættin við hvørjum einstøkum broti. 
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Fortreytin er tó, at tann skuldsetti uttanrættarliga játtar seg sekan í brotinum og góðtekur at 

rinda ásettu sektina. 

 

Ásett er eisini, at tey í bekendtgørelse af lov for Færøerne om rettens pleje (rættargangslógin) 

nevndu tiltøk í kap. 72 um at leggja hald á og kap. 73 um rannsakan kunnu nýtast í sama mun 

sum í statsadvokatmálum. 

 

Revsiábyrgd kann verða áløgd løgfrøðiligum persónum sambært reglunum í 5. kapitli í 

revsilógini. Tá ið sekt verður ásett eftir stk. 1-2, ella eftir reglum, givnar við heimild í lógini, 

skal fyrilit havast fyri fíggjarliga vinninginum, sum er fingin ella ætlaður var at fáa við 

brotinum. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld.  

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið leggur ikki skyldur á fólk. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið gevur landsstýrismanninum heimild at áseta neyvari treytir fyri rúsdrekka-

framleiðslu. Heimildin er í samsvari við ta heimildina, sum frammanundan er ásett í § 3, stk. 

3 í løgtingslóg um innflutning og sølu av rúsdrekka.   

 

Aðrar heimildir eru ikki í uppskotinum.   

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur TAKS heimild at hava eftirlit við sølu frá bryggjaríum til ávikavist 

proviantering og til tollfríar sølubúðir á flogvøllum og umborð á skipum. Heimildin er í 

samsvari við ta heimildina, sum frammanundan er ásett í § 7, stk. 3, síðsta pkt., í løgtingslóg 

um innflutning og sølu av rúsdrekka.  

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur 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 Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 
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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 

Ásetingin er broytt soleiðis, at reglurnar um innflutning av rúsdrekka, sum áður stóðu í § 6, 

eru fluttar í § 3, so allar reglur um at bryggja, framleiða og innflyta rúsdrekka eru savnaðar í 

einari grein. Harumframt eru smærri málsligar broytingar gjørdar.  

 

Til § 1, nr. 2 

Ásetingin er broytt soleiðis, at tilvísingin til § 8, stk. 4 er strikað, tí tann ásetingin varð strikað 

við matstovulógini. Ásetingin í § 8, stk. 4, sum heimila bryggjaríunum at útflýggja egna 

framleiðslu av øli, stendur nú í § 7 í matstovulógini. Harumframt eru smærri málsligar 

broytingar gjørdar.  

 

Til § 1, nr. 3 

§ 6, ið bannar innflutningi av rúsdrekka, sum í sær hevur meira enn 60 vektprosent av 

alkoholi, verður strikað, tí innflutningsforboðið er flutt til § 3. Samstundis er orðið 

“vektprosent”, ið av misgáum varð nýtt heldur enn rúmprosent, broytt til “rúmprosent”.  

 

Til § 1, nr. 4 

Í § 7, stk. 3 verður ásett, at bryggjarí, ið hava fingið útflýggingarloyvi (t.s.s. depotloyvi) eftir 

reglunum í matvørulógini (løgtingslóg nr. 183 frá 21. desember 2018 um matstovuvirksemi 

og gistingarhúsvirksemi), kunnu selja alla framleiðslu sína, eisini framleiðslu, sum í sær 

hevur meira enn 5,8 rúmprosent av alkoholi, beinleiðis til tollfríar sølubúðir á flogvøllinum 

og á skipum í altjóða sigling og til provianteringsfyritøkur, ið selja proviant til skip og 

flogfør. TAKS hevur eftirlit við hesi sølu.  

 

Til § 1, nr. 5 

Revsingin er í stóran mun tann sama sum í rúsdrekkalógini frá 1992, men kortini er neyðugt 

at broyta orðingina í sjálvari revsiásetingini, tí hefti sum revsing varð strikað í 2010. 

 

Í lóggávu, sum enn hevur hefti sum revsiáseting, verður revsingin hefti tulkað sum fongsul í 

upp í 4 mánaðir. Í hesum uppskoti er revsiásetingin tí orðað soleiðis, at brot á lógina, reglur, 

givnar við heimild í lógini, og brot á treytir í loyvum ella góðkenningum, givin eftir lógini 

ella eftir reglum, givnar við heimild í lógini, verða revsað við sekt ella fongsli í upp í 4 

mánaðir. Á sama hátt verður revsaður tann, sum ikki lýðir boð ella forboð, givin eftir lógini 

ella eftir reglum, givnar við heimild í lógini. Afturat hesum verður ásett, at revsingin kann 

herðast til fongsul í upp í 1 ár, um brotið er framt tilvitað ella av grovum ósketni, ella um 

talan er um endurtakandi brot.  

 

Uppskotið hevur somuleiðis ásetingar um, at mál um brot á lógina og brot á reglur, givnar við 

heimild í lógini, verða viðgjørd sum politimál. Hetta merkir, at politiið kann avgreiða mál við 

sektaruppskoti og á tann hátt sleppa undan at fara í rættin við hvørjum einstøkum broti. 
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Fortreytin er tó, at tann skuldsetti uttanrættarliga játtar seg sekan í brotinum og góðtekur at 

rinda ásettu sektina. 

 

Ásett er eisini, at tey í bekendtgørelse af lov for Færøerne om rettens pleje (rættargangslógin) 

nevndu tiltøk í kap. 72 um at leggja hald á og kap. 73 um rannsakan kunnu nýtast í sama mun 

sum í statsadvokatmálum. 

 

Revsiábyrgd kann verða áløgd løgfrøðiligum persónum sambært reglunum í 5. kapitli í 

revsilógini. Tá ið sekt verður ásett eftir stk. 1-2, ella eftir reglum, givnar við heimild í lógini, 

skal fyrilit havast fyri fíggjarliga vinninginum, sum er fingin ella ætlaður var at fáa við 

brotinum. 

 

Til § 1, nr. 6 

§ 23, ið gevur politinum atgongd til høli við skeinkiloyvi, verður strikað, tí ásetingin stendur 

nú í § 20 í matvørulógini.  

 

Til § 2 
Gildiskomuáseting. Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.  

 

 

 

 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, dagfesting  

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 
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Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2:  
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