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Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um marknaðarføring 
(Heimild at tilnevna Brúkaraumboðið sum bólkaumboð í bólkarættarmál) 

 
 
 

§ 1 
 
Í løgtingslóg nr. 19 frá 8. mai 2008 um 
marknaðarføring, sum broytt við 
løgtingslóg nr. 50 frá 17. mai 2001, 
løgtingslóg nr. 46 frá 15. mai 2014 og 
løgtingslóg nr. 91 frá 7. juni 2020, verða í 
§ 26 sum stk. 2 og 3 sett:  
 
“Stk. 2. Brúkaraumboðið kann tilnevnast 
sum bólkaumboð í einum bólkarættarmáli, 
sbr. kap. 32 í rættargangslógini. 

Stk. 3. Brúkaraumboðið kann, um tað er 
neyðugt fyri at verja brúkarar fyri 
rættartapi, áleggja vinnurekandi at kunna 
viðkomandi brúkarar um rættarstøðuna 
eftir mál eftir stk. 2.” 
 

§ 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 
Í 2020 varð rættargangslógin fyri Føroyar broytt soleiðis, at almennir myndugleikar, við 
heimild í § 293, stk. 8 í rættargangslógini, kunnu vera bólkaumboð í rættarmálum, um 
heimild er til tess í serlóg.  
 
Slík bólkarættarmál kunnu vera serliga viðkomandi eftir løgtingslóg um marknaðarføring, 
men heimild er ikki at lata Brúkaraumboðið vera bólkaumboð, tí løgtingslóg um 
marknaðarføring er ikki broytt samsvarandi broytingunum í rættargangslógini. Hetta verður 
broytt við hesum lógaruppskoti.  
 
1.2. Galdandi lóggáva 
Talan er um nýggja lóggávu.  
 
1.3. Endamálið við uppskotinum 
Lógaruppskotið hevur til endamáls at áseta reglur um bólkarættarmál í málum um brot á 
løgtingslóg um marknaðarføring. Bólkarættarmál er eitt serligt slag av rættarmáli, har fleiri – 
allarhelst nógv – einsháttað mál kunnu verða viðgjørd undir einum. Hugtakið bólkarættarmál 
merkir, at málið snýr seg um individuell, men einsháttað, krøv hjá fleiri einstaklingum, og har 
Brúkaraumboðið, heldur enn einstaklingarnir sjálvir, er partur í málinum. Hvør einstakur, 
sum metir seg hava eitt krav, nýtist tí ikki at luttaka í rættarmálinum.  
 
Grundleggjandi treytin fyri at brúka bólkarættarmál er, at talan er um einsháttað krøv hjá 
fleiri einstaklingum, at bólkarættarmál verður mett at vera besti háttur at viðgera krøvini, at 
einstaklingarnar kunnu eyðmerkjast og kunnast um málið á hóskandi hátt, og at eitt 
bólkaumboð kann tilnevnast.  
 
Endamálið er at fáa til vega eina heimild at avgreiða einsháttað mál undir einum, so sleppast 
kann undan at viðgera einstøku málini hvør sær. Bólkarættarmál kunnu harumframt gera tað 
lættari at leggja mál fyri rættin og við tí stuðla einstaklingum í at royna síni krøv í rættinum. 
 
1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 
Víst verður til pkt. 1.3. Endamálið við uppskotinum. Víst verður eisini til serligu 
viðmerkingarnar til kap. 32 um Gruppesøgsmål (§§ 289-299) í løgtingsmál nr. 13/2019: 
Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov for Færøerne om rettens pleje 
(ny retsplejelov).    
 
1.5. Ummæli og ummælisskjal 
Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá Vinnuhúsinum. Uppskotið hevur harumframt verið til 
almenna hoyring á heimasíðuni hjá Umhvørvis- og vinnumálaráðnum í tíðarskeiðinum 17. 
januar-1. februar 2022.  
 
Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 
 
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 
Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  
 
2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 
Lógaruppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  
 



 

3 / 5 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 
Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri vinnuna.  
 
2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 
Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið.  
 
2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  
 
2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 
Lógaruppskotið gevur Brúkaraumboðnum heimild at føra bólkarættarmál. Á henda hátt ber til 
hjá brúkarum at leggja slík mál fyri rættin, sum annars ikki høvdu loyst seg fíggjarliga fyri 
einstaka brúkaran. Hetta gevur brúkaranum eina betri rættarstøðu.  
 
2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 
Eingin viðkomandi millumtjóðasáttmáli er á økinum.  
 
2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 
Lógaruppskotið er í samsvari við Hoyvíkssáttmálan (Sáttmáli millum stjórn Íslands, 
øðrumegin, og stjórn Danmarkar og Føroya landsstýri, hinumegin), 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. 20 af 15. 
november 2017 af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med 
handicap.  
 
2.9. Markaforðingar 
Ongar kendar markaforðingar eru á økinum. Mett verður ikki, at lógaruppskotið fer at elva til 
markaforðingar.  
 
2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 
Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir ella pantiheimildir. 
 
2.11. Skattir og avgjøld 
Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld.  
 
2.12. Gjøld 
Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld.  
 
2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 
Lógaruppskotið áleggur hvørki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur.  
 
2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 
landsstýrinum ella til kommunur? 
Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir landsstýrinum ella 
til kommunurnar.  
 
2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 
Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  
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2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 
Lógaruppskotið verður ikki mett at hava aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar 
omanfyri.  
 
2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 
 

 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 Nei 

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 
Skotið verður upp, at Brúkaraumboðið kann tilnevnast sum bólkaumboð í einum 
bólkarættarmáli eftir reglunum í kap. 32 í rættargangslógini. 
 
Henda áseting er knýtt at reglunum um bólkarættarmál í kap. 32 í rættargangslógini, har ásett 
er, at almennir myndugleikar kunnu bara tilnevnast sum bólkaumboð, um hetta er heimilað 
við lóg.   
 
Ásetingin fevnir um krøv, sum eru partur av virksemi Brúkaraumboðsins, t.e. civilrættarlig 
krøv, sum eru partur av broti á reglurnar í lóg um marknaðarføring. Talan kann t.d. verða um 
krøv um, at ávísar avtalutreytir eru ógildugar, krøv um at rinda aftur viðurgjald og krøv um 
endurgjald.  
 
Brúkaraumboðið kann vera bólkaumboð í bólkarættarmálum við tilmelding (opt-in). Eftir 
hesum leisti fevnir bólkarættarmálið um tey, sum hava meldað seg til bólkarættarmálið. 
Brúkaraumboðið kann eisini vera bólkaumboð í bólkarættarmálum, har fólk skulu melda frá, 
um tey ikki vilja vera við í sakarmálinum (opt-out). Bara Brúkaraumboðið ella annar 
almennur myndugleiki kann leggja mál fyri rættin eftir reglunum um opt-out rættarmál. 
 
Skotið verður somuleiðis upp at geva Brúkaraumboðnum heimild at áleggja vinnurekandi, 
sum eru partur av einum bólkarættarmáli, skyldu at kunna viðkomandi brúkarar um ta 
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rættarstøðu, sum bólkarættarmálið førir til. Við hesi áseting ber til at tryggja, at tey, sum ikki 
eru partur av málinum, kortini fáa boð um rættarstøðuna.   
 
Til § 2 
Áseting um gildiskomu. Ásett verður, at henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er 
kunngjørd.  
 
 
 
 

Umhvørvis- og vinnumálaráðið, dagfesting. 
 
 
 

Magnus Rasmussen 
landsstýrismaður 

 
/ Herálvur Joensen 
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