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Uppskot til 

 

Kunngerð um broyting í kunngerð um gjøld fyri veterinerar og heilsufrøðiligar 

kanningar og eftirlit 

(Gjøldini verða dagførd) 

 

 

 

§ 1 

 

Í kunngerð nr. 6 frá 26. januar 2009 um 

gjøld fyri veterinerar og heilsufrøðiligar 

kanningar og eftirlit, sum seinast broytt við 

kunngerð nr. 74 frá 22. mai 2014, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

 

1. § 4, stk. 1-2, verður orðað soleiðis:  

“§ 4. Fyri eftirlit við fiski og 

fiskavørum til matna, sum verða 

innflutt úr triðjalandi, t.e. fiskur og 

fiskavøra, ið skal um eina 

marknaeftirlitsstøð, verða hesi gjøld 

tikin: 

1) 77 evrur fyri hvørja sending upp til 

6 tons, og síðani 

2) 12 evrur fyri hvørt tonsið upp til 46 

tons, ella 

3) 590 evrur fyri hvørja sending 

omanfyri 46 tons. 

 

Stk. 2. Gjøldini eftir stk. 1 verða, fyri 

sendingar, sum eru býttar sundur í 

smærri vørupartí, ásett soleiðis: 

1) 840 evrur fyri hvørt skipið við last 

upp til 500 tons, 

2) 1680 evrur fyri hvørt skipið við last 

upp til 1000 tons, 

3) 3360 evrur fyri hvørt skipið við last 

upp til 2000 tons, og 

4) 5040 evrur fyri hvørt skipið við last 

omanfyri 2000 tons.” 

 

2. § 7 verður orðað soleiðis:  

“§ 7. Fyri váttan, kanning ella eftirlit 

við livandi dýrum, undir hesum eisini  

akvakulturdýr, ella úrdráttum úr 

dýrum, í Føroyum og í samhandlinum 

við ES, verða, umframt ein 

grundupphædd, ið fevnir um 

fyrireikingar- og flutningskostnað upp 

á 2.500 kr., rindað hesi gjøld: 

1) 500 kr. um tíman fyri hvørt 

eftirlitsfólk, um talan er um 



 

gerandisdagar millum kl. 06.00 og 

17.00, 

2) 750 kr. um tíman fyri hvørt eftirlitsfólk, 

um talan er um gerandisdagar millum kl. 

17.00 og 22.00, og 

3) 1.000 kr. um tíman fyri hvørt 

eftirlitsfólk, um talan er um gerandisdagar 

millum kl. 22.00 og 06.00, leygardagar 

eftir kl. 14 og sunnu- og halgidagar. 

Stk. 2. Fyri at vátta pass ella annað skjal, tá 

ið ferðast verður við djórum, er 

grundupphæddin 500 kr. fyri hvørja 

málsviðgerð, og síðani 250 kr. fyri hvønn 

byrjaðan tíma, sum málsviðgerðin tekur.  

 

 

§ 2 

 

Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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