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Avgerðarskriv viðv. søluni av frystitunlunum í Fuglafirði 

Samandráttur 
Kappingarráðið valdi at kanna ætlaðu søluna av frystitunlunum í Fuglafirði, eftir at atfinningar vóru í 
fjølmiðlunum um ætlaðu søluna. Kappingarráðið viðgjørdi málið á fundi tann 5. oktober 2009, og 
komið var fram til ta fyribils niðurstøðu, at talan var um stuðul til ávíst vinnuvirksemi, og at talan uttan 
iva var um kappingaravlaging. Kappingarráðið avgjørdi tí at senda áheitan, sbrt. §12, stk. 3 í 
kappingarlógini, til Innlendismálaráðið har biðið var um, at støða var tikin til hvørt stuðulin var 
heimilaður ella ikki. 

Ætlaða sølan er at meta sum almennur stuðul, tí tunlarnir verða seldir undir veruliga virðið. Sambært 
teimum útrokningum sum Kappingareftirlitið hevur gjørt, liggur virðið á tunlunum millum 12,4 og 8,4 
mió. kr. Sostatt liggur søluprísurin væl undir metta virðið á tunlunum. Hetta merkir, at P/f Bergfrost 
fær ein fíggjarligan fyrimun, sum felagið undir vanligum marknaðartreytum ikki vildi fingið. Tí er talan 
um kappingaravlagandi stuðul, sbrt. § 12, stk. 2, nr. 1 í kappingarlógini. 

Innlendismálaráðið hevur tann 18. desember 2009 svarað áheitanini frá Kappingarráðnum viðvíkjandi 
lógarheimildini.  Innlendismálaráðið staðfestir, at ongin lógarheimild er fyri stuðlinum í teimum reglum 
sum Innlendismálaráðið umsitur. 

Sostatt er talan um ólógligan kappingaravlagandi stuðul, sbrt. § 12, stk. 2, nr. 1 & 2, og tí hevur 
Kappingarráðið heimild til at steðga søluni av tunlunum, sbrt. § 12, stk. 1 í kappingarlógini.     

Heimildir 
Kappingarlógin § 12, stk. 1, § 12, stk. 2, nr. 1 & 2, § 12, stk. 3 

Avgerð  
Við heimild í § 12, stk. 1 í Kappingarlógini verður boðað Fuglafjarðar kommunu frá, at ætlaða sølan av 
frystitunlunum í Fuglafirði ikki kann fremjast, tí søluprísurin á 5 mió. kr. er at meta sum kappingar-
avlagandi almennur stuðul, ið ikki er lógligur sambært almennari regulering.        

 

 

 

 

 

 

 



[2] 

 

Inngangur 
Kappingareftirlitið gjørdist í juli 2009 varugt við, at ætlaða sølan av frystitunlunum í Fuglafirði var fyri 
hvøssum atfinningum í fjølmiðlunum. Fuglafjarðar kommuna bleiv í fjølmiðlunum løgd undir at selja 
tunlarnar fyri lítið og lætt. Tí valdi Kappingareftirlitið tann 15. juli 2009 at heita á Innlendismálaráðið 
um at útflýggja øll skjøl í sambandi við ætlaðu søluna.       

Málið snýr seg um, at Fuglafjarðar kommuna hevur avgjørt, at bjóða tveir frystitunlar og ein goymslu-
tunnil til sølu fyri 5. mió. kr., eftir at leigarin P/f Bergfrost hevur víst áhuga í at keypa tunlarnir. Tann 
kappingarrættarligi spurningurin snýr seg um, hvørt sølan er at meta sum óbeinleiðis stuðul til P/f 
Bergfrost, og tí í stríð við § 12 í kappingarlógini. 

Partarnir 
Myndugleikin sum stuðlar er Fuglafjarðar kommuna , ið hevur tikið avgerð um at selja tunlarnar 1 , 3  
og 5 . Fuglafjarðar kommuna hevur latið tunlarnir gera í sambandi við útbyggingina av havnarlagnum í 
Fuglafirði. Umboð fyri býráðið hava greitt Kappingareftirlitinum frá, at kommunan ikki fekk loyvi til at 
spreingja av forberginum á staðnum. Fuglafjarðar kommuna valdi tí, at spreingja inn í fjalli eftir gróti, 
heldur enn at keypa grót aðrastaðni frá. Á henda hátt er kommunan blivin eigari av fimm tunlum.  

Í hesum máli er tað fyritøkan P/f Bergfrost, sum Kappingareftirlitið metir fær ólógligan kappingaravlag-
andi stuðul, um sølan verður gjøgnumførd. P/f Bergfrost leigar tunnil 1 og 3 í dag. Verandi leigumál 
gongur út um 20 ár. P/f Havsbrún leigar tunnil 5. Fuglafjarðar kommuna og P/f Havsbrún hava 1 ára 
sáttmála um leigu av hesum tunli.  

Sambært Skráseting Føroya eru tað Sp/f FramInvest, P/f Havsbrún og P/f Skipafelag Føroya, sum eiga 
P/f Bergfrost. Virksemið felagsins er at reka frystigoymslu.    

Leigumálið 
Fuglafjarðar kommuna gjørdi leigusáttmála við P/f Bergfrost í 1999 viðvíkjandi tunnil 1 og 31. 
Leigutíðarskeiðið fyri tunnil 1 er 30 ár, galdandi frá 1. januar 1999. Fyrstu 10 árini var árliga leigan kr. 
150.000, og síðan varð leigan lækkað til kr. 50.200 sum svarar til lendisleiguna á havnarlagnum2&3.  

Leigutíðarskeiðið fyri tunnil 3 er somuleiðis 30 ár, galdandi frá 1. oktober 2000. Fyrstu 20 árini er árliga 
leigan sett til 400.000 kr., eftir hetta lækkar árliga leigan til kr. 92.000. 

Í báðum sáttmálum er henda orðing at finna: 

“§ 2, stk. 1. Tunnilin verður, so skjótt sum lógarheimild er fyri tílíkum sundurbýti, frábýttir í sjálvstøðugt 
matrikulnummar.” 

Eftir hesum at døma hevur ætlanin alla tíðina verið at selja tunlarnir, og tað sær út til at P/f Bergfrost 
hevur havt hesar tunlar í væntu leingi.   

Aðrar viðkomandi orðingar eru at finna í § 8, stk. 2 & 3 og § 13: 

“§ 8, stk. 2. Tá ið leigumálið gongur út, skal leigarin lata tað leigaða økið aftur væl og virðiliga ruddað, 
og skulu allar installatiónir verða niðurtiknar og beindar burtur úr tunlinum. 

§ 8, stk. 3. Leiga verður at gjalda fram til, at alt økið er vorðið ruddað.”    

                                                 
1
 Í dag eru 5 tunlar sum tvær fyritøkur leiga. Tunnil 1 og 3 eru langtíðar leigaðir av P/f Bergfrost , meðan P/f 

Havsbrún leigar 2,4 og 5. P/f Havsbrún leigar tunnil 5 1 ár ísenn. 
2
 40 kr. fyri m

2
 

3
 Kappingareftirlitið hevur ikki tikið støðu til um tað at kommuna leigar tunlar, tvs. rúm, fyri lendisleigu, til ávísar 

fyritøkur, meðan aðrar fyritøkur leiga lendi fyri somu lendisleigu, er at meta sum kappingaravlagandi stuðul. 
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“§ 13 Leigarin átekur sær alt viðlíkahaldsarbeiði av tunlinum í leigutíðini.” 

Av § 8, stk. 2 og 3 framgongur, at allar installatiónir skulu burturbeinast fyri leigarans rokning tá 
leigumálið endar. Hetta merkir, at ein møguligur keypari ikki hevur fyri neyðini at gera nakra avtalu við 
leigaran.  

Av tí at leigarin verður álagdur ein kostnað fyri burturbeining, um leigumálið verður sagt upp, vil 
leigarin standa veikari enn keyparin, tá ið tingast skal um yvirtøku ella leigu av gjørdum installatiónum.  

Um so er, at gjørdar installatiónir ikki kunnu brúkast aðrastaðni, eigur ein møguligur keypari, at kunna 
tinga seg til ein yvirtøku prís, sum liggur á umleið 0 kr. 

Er møguligt at brúka installatiónina aðrastaðni, eigur møguligur keypari at kunnu tinga seg til ein 
yvirtøkur prís, ið svarar til væntaða søluprísin frádrigið kostnaðin fyri burturbeining. Sostatt hevur ein 
møguligur keypari fyrimun fram um aðrar, tá ið bjóðast skal uppá installatiónina. 

Tað framgongur av § 13, at leigarin hevur alt viðlíkahaldsarbeiði undir hond. Hetta hava umboðini fyri 
Fuglafjarðar kommunu eisini ført fram. Sostatt hevur Fuglafjarðar kommuna ongar útreiðslur av 
tunlunum næstu nógvu árini. 

Tilgongdin í smb. við søluna 
Tá Fuglafjarðar kommuna og P/f Bergfrost í 1999 gjørdu sáttmála um leigu av tunnil 1 og 3, var treyt 
sett í sáttmálarnar4 um, at tunlarnir skuldi frábýtast í sjálvstøðug matrikulnummar, tá ið lógarheimild 
var fyri hesum. Tí hevur tað uttan iva frá byrjan verið ætlanin, at tunlarnir skuldi seljast. 1. november 
2007 biður Fuglafjarðar kommuna ein advokat um, at skipa fyri fundi millum Innlendismálaráðið, 
Umhvørvisstovuna og Fuglafjarðar kommunu, sum eina roynd at fáa tunlarnir frábyttar í sjálvstøðug 
matrikulnummar5. Grundgevingin er, at kommunan ynskir at selja tunlarnir.  

Tann 29. november 2007 góðkennir Fuglafjarðar býráð endaliga fíggjarætlan fyri 2008. Í fíggjarætlanini 
eru inntøkuførdar 5. mió. kr. fyri sølu av tunlum. Kappingareftirlitið hevur á fundi tann 1. september 
2009 spurt umboðini fyri Kommununa, hvussu var komið til henda prís og hví valt var at upplýsa um 
ætlaða søluprísin í fíggjarætlanini.  

Viðvíkjandi prísinum hildu umboðini fyri kommununa, at tað var rætt og rímiligt at selja til henda prís, 
tí tann leiga sum kommunan higartil hevði fingið inn longu hevði goldið fyri tunlarnir. Sostatt liggur ikki 
ein handilslig meting aftanfyri prísin, men heldur ein meting av hvat tunlarnir hava kostað og hvat 
leigararnir higartil hava goldið. Viðvíkjandi upplýsingunum um ætlaða søluprísin í fíggjarætlanini fyri 
2008 var sagt, at hetta var ein minstiprísur, og at tað var eitt beinleiðis krav, at hetta varð upplýst 
sambært teimum roknskaparligu reglum, sum kommunan hevði at arbeiða eftir. Kappingareftirlitið 
tekur hetta til eftirtektar, men vísir á at Fuglafjarðar býráð kundi givið borgarstjóranum heimild til at 
avgreiða søluna og síðan lata søluvirðið framganga av eini eykafíggjarætlan.  

Tann 7. oktober 2008 søkir Fuglafjarðar kommuna um at sleppa undan at hava alment útboð í 
sambandi við søluna av tunlunum 1, 3 og 5. Sum grundgeving fyri ætlaðu søluna verður sagt, at P/f 
Bergfrost hevur biðið um at sleppa úr verandi leigumáli og ynskir ístaðin at keypa tunlarnir. Sum 
grundgeving fyri at sleppast skal undan almennum útboðið verður sagt: 

 At P/f Bergfrost hevur gjørt stórar íløgur í frystiútgerð í tveimum av tunlunum 

 At sølan er í tráð við býráðssamtykt frá 29. november 2007 

                                                 
4
 § 2, stk. 1 í leigusáttmálanum fyri tunnil 1, 3 og § 4 í leigusáttmálanum fyri tunnil 5  

5
 Tann  20. oktober 2008 verður sundurbýti av tunlunum góðkent av Umhvørvisstovuni. 
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 At kommunan metir tað vera sera trupult at selja øðrum tunlarnar  

 At tað helst verður sera kostnaðarmikið at siga upp leigumálið við P/f Bergfrost 

Tann 3. november 2008 svarar Innlendismálaráðið áheitanini noktandi. Víst verður á at tey serligu 
viðurskifti, sum skulu verða til staðar, tá undantøka verður givin, ikki eru tilstaðar í hesum málið. 

Fuglafjarðar kommuna kunnar í brævi, dagfest 1. desember 2008, P/f Havsbrún um, at í sambandi við 
endaliga góðkenning av fíggjarætlanini fyri 2008, hevur kommunan tikið avgerð um at selja tunlarnar 
1,3 og 5. Upplýst verður, at lýsing verður sett í bløðini komandi ár.  

Lýsingin  
Tann 3. juni 2009 verða tunlarnir 1, 3 og 5 lýstir til sølu í Dimmalætting og Sosialinum. Í lýsingini 
stendur, at kommunan hevur langtíðarsáttmála við P/f Bergfrost um leigu av tveimum av tunlunum, 
meðan stuttfreistaður sáttmáli er við P/f Havsbrún um leigu av tunli 5. 

Víðari í lýsingini stendur at lesa: 

“Leigarin av tunnil 1 og 3 hevur sjálvur gjørt tekniskar installatiónir til og í sjálvum tunlunum, sum í dag 
verða nýttir sum frystigoymslur og virksemi annars í hesum sambandi. Tí verður neyðugt hjá 
møguligum keypara, um hesin er annar enn leigarin, at fáa avtalu við henda um víðarileigu ella 
yvirtøku av gjørdum installatiónsíløgum v.m.“ 

Talan er her um beinleiðis ranga upplýsing. Sambært galdandi sáttmálum millum P/f Bergfrost6 og 
Fuglafjarðar kommunu um leigu av tunlunum 1 og 3, er tað leigarans skylda at burturbeina allar 
installatiónir, tá leigumálið er enda. Hetta framgongur av § 8, stk. 2 og 3 í sáttmálunum millum 
Fuglafjarðar kommunu og P/f Bergfrost um leigu av tunnli 1 & 3: 

“Stk. 2. Tá ið leigumálið gongur út, skal leigarin lata tað leigaða økið aftur væl og virðiliga ruddað, og 
skulu allar installatiónir verða niðurtiknar og beindar burtur úr tunlinum.” 

“Stk. 3. Leiga verður at gjalda fram til, at alt økið er vorðið ruddað.” 

Kappingarráðið metir tí lýsingina verða villleiðandi og kann vera orsøk til, at onki annað boð kom inn. 
Fyrst og fremst er talan um villleiðing, tí tað beinleiðis stendur í lýsingini, at tann sum yvirtekur 
tunlarnar, má fáa í lag avtalu um víðarileigu ella yvirtøku av installatiónum.  

Fyri tann sum ikki kennir innihaldi av sáttmálunum, vil tað tykjast sum um P/f Bergfrost hevur eitt krav 
uppá, at nýggi eigarin skal gjalda fyri yvirtøkuna av gjørdum installatiónum v.m. Antin skal nýggi eigarin 
leiga ella keypa hesar.       

Hetta er beinleiðis ósatt. Sambært sáttmálanum er tað leigarin, sum fyri egna rokning skal burturbeina 
installatiónirnar, tá leigumálið er liðugt. Henda villleiðing førur við sær, at tað gerst óvist fyri 
møguligum keypara, hvat tunlarnir í síðsta enda koma at kosta. Hetta kann hava stygt møguligar 
keyparar burtur.  

Lýsingin er eisini villleiðandi tí fyrrnevnda orðing gevur ábending um, at nýggjur eigarin ikki kann verða 
vísir í, at leigumálini halda áfram eftir yvirtøku av tunlunum.  Tað at keypið vil útloysa eitt krav um 
yvirtøku ella leigu av installatiónum kann neyvan merkja annað enn, at ongin leigari er aftaná 
yvirtøkuna.   

Orðingin leggur upp til, at sáttmálarnir loyva leigaranum at siga upp leigusáttmálan í úrtíð, ella at 
leigarin kann siga sáttmálan upp um ognin fær nýggjan eigara. Ongin áseting er um hetta í 

                                                 
6
 Hetta framgongur eisini av sáttmálanum millum P/f Havsbrún og Fuglafjarðar kommunu 
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sáttmálanum. Tí má sáttmálin tulkast soleiðis, at um leigarin, P/f Bergfrost, velur at siga sáttmálan upp 
í úrtíð, skal eigarin hava fulnað fyri hetta.  

Í sambandi við umsókn til Innlendismálaráðið, um at sleppa undan almennum útboði nýtir Fuglafjarðar 
kommuna m.a. sum grundgeving, at tað fór at verða dýrt hjá kommununi at sleppa úr leigumálinum, tí 
talan var um langtíðarsáttmálar.   

At rættarstøðan er júst henda, kann hava týdning fyri ein fíggjarligan íleggjara. Tí hesin í sínari meting 
av íløguni m.a. hyggur at hvør leigarin er. Alt annað líka er minni váði hjá einum fíggjarligum íleggjara 
at keypa eina fastogn, har leigumál er enn eina fastogn við ongum leigumáli. Kappingarráðið metir tí, 
at orðingin í lýsingini kann hava ført við sær, at fíggjarligir íleggjarar ikki hava víst tunlunum áhuga. 

Virðið á frystitunlunum 
Kappingareftirlitið spurdi, á fundi tann 1. september 2009, umboðini fyri kommununa, hvat lá til grund 
fyri prísinum á 5 mió. kr. Tað kom fram, at ongin verulig virðismeting var gjørd av tunlunum, áðrenn 
hesir vóru settir alment til sølu. Ístaðin var prísurin settur eftir, hvat kommunan helt verða rætt og 
rímiligt. Her varð dentur lagdur á, at kommunan longu nú hevði fingið fitt inn av leigu, og tunlarnir 
høvdu longu goldið seg inn aftur. Sostatt kann staðfestast, at prísásetingin hjá kommununi í minni mun 
bygdi á eina handilsliga meting.  

Eftir at Kappingareftirlitið valdi at fara inn í málið, hevur advokaturin hjá kommununi fingið eina 
virðismeting gjørda hjá grannskoðaravirkinum Inpact. Kappingareftirlitið er ósamt við hesi 
virðismeting, tí áramálið sum verður nýtt er einans 10 ár, meðan verandi leigusáttmálar ganga 20 ár 
fram. Somuleiðis hevur Inpact nýtt eina rentu, sum svarar til hægstu lánsbrævarentu í Føroyum. 

Í sambandi við at tilmælið var sent til Niels W. Poulsen, adv. til hoyringar, hevur Inpact gjørt nýggja 
útrokning, við støði í teimum áramálum sum Kappingareftirlitið hevur nýtt. Inpact hevur í hesi útroking 
nýtt eina rentu uppá 8,6% og 11,6%. Kappingareftirlitið metir ikki, at tað er rætt at nýta hesa rentu, tá 
talan er um fast ogn. Hinvegin hevur Kappingareftirlitið tikið til eftirtektar, at tann renta, ið varð nýtt í 
egnari virðismeting var í lægra lagi, tí ognin er serstøk. Kappingareftirlitið hevur tí gjørt nýggja 
útrokning, við støði í eini 10 ára statsobligatión.     

Útrokningarnar hjá Kappingareftirlitinum byggja á leigusáttmálarnar, sum kommunan hevur við P/f 
Bergfrost og P/f Havsbrún um tunlarnar, sum eru til sølu. Kappingareftirlitið nýtir meginregluna um 
handilsliga íleggjaran7. Hetta merkir, at søluprísurin skal metast í mun til um ein handilsligur íleggjari, 
undir vanligum umstøðum,  vildi selt til henda prís.  

Fuglafjarðar Kommuna er í dag útleigari og fær tí inntøkur frá hesum leiguvirksemi. Ein meting má tí 
eisini takað atlit til, at um Fuglafjarðar Kommuna selur tunlarnir, so missir hon leiguinntøkurnar.   

Kanningarháttur 
Kappingareftirlitið hevur valt at nýta sama kanningarhátt, sum grannskoðarafelagið Inpact hevur nýtt. 
Hesin nevnist Discounted Cash Flow, DCF.  Í stuttum gongur hesum kanningarháttur út uppá, at eitt 
samlað nútíðarvirði á øllum framtíðar nettoinntøkum verður funnið. Við støði í nútíðarvirðinum  er 
møguligt at samanbera samlaða virðið á leiguinntøkunum við søluprísin. 

Tað er av stórum týdningi fyri útrokningina hvussu rentan og livitíðin verða ásett. Avgerandi fyri 
rentuna sum Kappingareftirlitið hevur valt at nýta, er at talan er um fastogn við langari brúkstíð og í 
ein munandi part av hesum leigutíðarskeiði (20 ár) er leigumál knýtt til ognina. Tí er íløguváðin í hesi 
fastogn lítil og ongin. Kappingareftirlitið hevur einans nýtt leiguinntøkurnar og ongar útreiðslur eru við. 
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Hetta er bæði í tráð við tað, sum umboðini fyri kommununa hava sagt, nevniliga at kommunan ikki 
hevur útreiðslur av hesum tunlum, og í tráð við § 13 í leigusáttmálunum, sum greitt sigur, at leigarin 
skal gjalda fyri alt viðlíkahald.    

Áramál 
Kappingareftirlitið hevur kannað hvussu tunlar og líknandi ognir verða avskrivaðar. Kappingareftirlitið 
hevur spurt Landsverk um, hvussu tunlar av ymiskum slag eiga at verða avskrivaðir. Hóast almennu 
tunlarnir ikki verða avskrivaðir, so hevur Kappingareftirlitið mett, at Landsverk hevur serfrøðina og 
royndirnar til at meta um livitíðina á tunlum. Hetta grundað á, at Landsverk í ein mansaldur hevur 
staðið fyri at gera, viðlíkahalda og dagføra tunlar. 

Frá Landsverk verður sagt, at tá metast skal um hesi viðurskifti kunnu tunlarnir býtast sundur í tveir 
bólkar. Fyrsti bólkur er tunlar til vanliga ferðslu. Hóast vit hava tunlar í Føroyum, sum eru eldri enn 50 
ár, so lúka hesir ikki treytirnar, sum vanlig fólk, vinnan og myndugleikar seta til slíkar tunlar. Hetta 
merkir, at Landsverk má gera lutfalsliga stóra nýíløgur í hesar tunlar. Tí meta teir ikki, at tunlar til 
vanliga ferðslu eiga at avskrivast yvir eitt longri tíðarskeið enn 50 ár. Fatanin hjá almenninginum um 
hvat er ein góður og tryggur tunnil broytist líðandi, og tí vil man verða noyddur at dagføra tunlarnir. 

Tann seinni bólkurin eru tunlar, sum ikki verða nýttir til vanliga ferðslu, t.d. vatntunlar, goymslutunlar 
og tunlar við einvegis ferðslu v.m. Teir tunlar har ongin almenn ferðsla er ella ferðslan einans er 
einvegis, hava vanliga ikki fyri neyðini at verða dagførdar. Tí metir Landsverk, at tílíkir tunlar kunnu 
avskrivast yvir 100 ár. Sum dømi kann nevnast, at Metroselskabet I/S avskrivar sínar tunlar v.m. yvir 
100 ár8.  

Kappingareftirlitið metir tí, eina livitíð uppá 75 ár sum hægsta mark fyri at livitíðin er í tráð við eina 
meginreglu um varsemi. Tunnil 1 bleiv tikin í brúk í 1993, tunnil 3 í 1996 og tunnil 5 í 2001. T.v.s. at 
endaárið fyri tunnil 1 er 2068, fyri tunnil 3 er tað 2071 og fyri tunnil 5 er tað 2076. 

Renta 
Kappingareftirlitið hevur nýtt 3 ymiskar rentur. Tann fyrsta er miðal effektiva rentan á eini 10 ára 
statsobligatión, tann næsta er miðal effektiva rentan á statsobligatiónum álagt eina ískoytisrentu á 1,0 
%, tann triðja er miðal effektiva rentan á statsobligatiónum álagt eina ískoytisrentu á 2%.  

Tað er torført at meta um hvør ískoytisrenta er hin rætta. Tað eru fleiri viðurskifti, sum tala fyri eini 
rentu tætt at 10 ára obligatiónsrentuni, og tað eru fleiri viðurskifti, sum tala fyri eini rentu, sum skal 
vera nakað hægri. 

Vanliga verður íløga í fastogn mett at vera trygg íløga og eitt gott alternativ til íløgur í obligatiónir, tí 
avkastið er nakað betur. Somuleiðis má væntast, at fast ogn, har 20 ára leigusáttmáli er tilknýttur, er 
tryggari íløga, enn har ongin leigusáttmálið er tilknýttur.  

Somuleiðis má tað metast at verða serliga trygg íløga, har leigarin ikki hevur møguleika at slíta 
sáttmálan, uttan at fullur fulnaður skal gjaldast.  

Tað sum talar fyri eini heldur hægri rentu er, at ognin er serstøk og óvist er í hvønn mun ognin kann 
nýtast til annað endamál. Í dag verða tunnil 1 og 3 nýttir sum frystigoymsla, meðan tunnil 5 verður 
nýttur sum mjølgoymsla. Sambært umboðunum fyri Fuglafjarðar kommunu, er tað ikki uttan 
trupulleikar at nýta tunnil 5 sum mjølgoymslu.  
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Kappingareftirlitið metir tó, at við at nýta 10 ára statsobligatiónsrentuna sum niðara rentumark og 10 
ára statsobligatiónsrentuna álagt ískoyti á 2 % sum ovara rentumark, skuldi møguligur eyka váði verið 
íroknaður. Havast skal í huga, at ovara rentan er næstan tvær ferðir niðaru rentuna. 

Tá avgerðast skuldi hvør ískoytisrenta skuldi nýtast, varð hugt eftir effektivi rentuni á 
realkreditobligatiónum. Somuleiðis varð hugt eftir, hvussu stórt beinleiðis avkasti á donskum 
partabrøvum hevur verið yvir eitt longri tíðarskeið. Hetta hevur ligið millum 2-5% omanfyri 10 ára 
obligatiónsrentuna. Av tí at partabrøv vanliga hava væl størri váða enn íløga í fast ogn, verður mett, at 
ískoyti á 2% má metast at verða hægsta ískoyti, ið kann íroknast.             

Leigan 
Kappingareftirlitið hevur tikið støði í tí leigu9, sum framgongur av sáttmálunum.  

Núverandi legusáttmálið fyri  tunnil 5 er ein 1 ára sáttmála, ið verður endurnýggjaður árliga. Í so máta 
eru leiguviðurskiftini fyri tunnil 5 heldur ótryggari, enn fyri restina. Tað talar fyri at rentan, ið verður 
nýtt til at roknað nútíðarvirðið á leiguni fyri tunnil 5, skal verða hægri enn fyri hinar tunlarnar.  
Núverðandi leigan fyri tunnil 5 er 465.000 kr. Kappingareftirlitið hevur valt at seta hesa leiguna fram til 
2021, grundað á hvussu hinir báðir sáttmálarnir eru settir saman. Tunnil 1 hevði eina hægri leigu enn 
lendisleigan frá 1999 fram til 2009. Tunnil 3 hevur eina leigu, sum er hægri enn lendisleigan fram til 
2019. Soleiðis sum Kappingarráðið hevur fingið greitt frá umboðum fyri kommununa, er hægra leigan 
hesi 10 og 20 árini ásett, tí ynski var um, at tunlarnir skulu verða goldnir aftur eftir hetta tíðarskeið.  

Tunnil 5 er frá 2001 og við støði í støddini á hesum tunli í mun til hinar tunlarnir, verður mett at 
tíðarskeiði fyri hægri leigu má minst verða 20 ár áðrenn tunnilin er goldin aftur. Kappingareftirlitið 
hevur tí valt at nýta leiguna, sum P/f Havsbrún og Fuglafjarðar kommuna hava avtalað sínámillum, 
fram til 2021. Eftir hetta verður leigan grundað á lendisleiguna. 

Virðismetingin 
Kappingareftirlitið hevur grundað sína útrokning á hesi tøl. 

Talva 1: Gólvvídd og leiga 

Tunnil Tunnil 1 Tunnil 3  Tunnil 5 

Gólvvídd (m2) 1.255 2.300 3.000 

Leiga í 2010 → 2019 50.200 400.000 465.000 

Leiga í 2020 → 2021 50.200 92.000 465.000 

Leiga í 2022 → 2068 50.200 92.000 465.000 

Leiga í 2069 → 2071  92.000 120.000 

Leiga í 2072 → 2076   120.000 

Í útrokningini av nútíðarvirðinum av leiguinntøkunum nýtir kappingareftirlitið eitt ovara mark og eitt 
niðara mark. Ovara markið tekur støði í eini livitíð á 75 ár, meðan niðara markið tekur støði í at verandi 
leigusáttmálar fyri tunnil 1 og 3 fyrst ganga út um 20 ár. 

Orsøkin til at eitt ovara mark verður nýtt, er at økonomiska livitíðin á tunlunum uttan iva er longri enn 
20 ár. Tann serfrøði sum Kappingareftirlitið hevur spurt, og teir upplýsingar sum Kappingareftirlitið 
annars hevur funnið fram til, vísa at tunlar av hesum slag vanliga verða mettir at hava eina livitíð uppá 
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ímóti 100 árum. Kappingareftirlitið hevur grundað á eina meginreglu um varsemi valt einans at seta 
áramálið til 75 ár.    

Kappingareftirlitið hevur valt at rokna fleiri nútíðarvirði grundað á fleiri ymiskar rentur. Ynski við 
hesum er at taka atlit til, at talan er um serstaka ogn, og at onnur viðurskifti kunnu tala fyri, at eitt 
váðaískoyti verður álagt.  

Talva 2: Ovara mark fyri nútíðarvirðið á leiguni 

Ovara mark 10 ára 
statsobligatión 

Ískoyti á 1 % Ískoyti á 2 % 

Renta 3,59% 4,59% 5,59% 

Tunnil 1 1.226.219 1.018.940 864.420 

Tunnil 3 4.840.380 4.325.498 3.922.109 

Tunnil 5 6.362.696 5.637.056 5.073.762 

Tilsamans 12.429.295 10.981.494 9.860.291 

 

Við einum áramáli á 75 ár og eini rentu millum 3,59% og 5,59% liggur nútíðarvirðið á leiguinntøkunum 
millum 12,4 mió. kr. og 9,9 mió. kr. 

Ivasemi viðvíkjandi hesum nútíðarvirðum er, at verandi leigusáttmálar einans eru í gildi fyrstu 20 árini. 
Eftir hetta stendur leigaranum frítt at fara, og tí kann tað hugsast, at tunlarnir í einum tíðarskeiði  
standa tómir. Hetta er tó ikki ein váði, sum er serstakur fyri hesa fast ogn. 

Hinvegin hevur Fuglafjaðrar kommuna havt ta áseting í øllum leigusáttmálunum, at tá tunlarnir eru 
goldnir aftur, verður leigan minkað, so hon svarar til galdandi lendisleigu á havnalagnum. Um hetta 
verður siðvenjan eftir, at sáttmálarnir eru farnir úr gildi, er talan um eina sera kappingarføra leigu. 

Niðaramarkið er sett við støði í verandi leigusáttmálum. Kappingareftirlitið metir, at leiguinntøkurnar í 
sjálvum sáttmála skeiðinum eru serliga tryggar. Hetta er grundað á, at um leigarin slítur sáttmálan skal 
hesin gjalda fullan fulnað til útleigaran10. Váðin má her metast at vera serliga lítil. 

Talva 3: Niðara virði fyri nútíðarvirðið á leiguni. 

Niðara mark 10 ára 
statsobligatión 

Ískoyti á 1 % Ískoyti á 2 % 

Renta 3,59% 4,59% 5,59% 

Tunnil 1 709.604 650.294 598.113 

Tunnil 3 3.861.429 3.631.985 3.424.048 

Tunnil 5 5.025.019 4.699.895 4.406.580 

Tilsamans 9.596.052 8.982.174 8.428.741 

 

Við einum áramálið á 20 ár og eini rentu millum 3,59% og 5,59% liggur nútíðarvirði á leiguinntøkunum 
millum 9,6 mió. kr. og 8,4 mió. kr.  
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Kappingareftirlitið metir, at óvissan viðvíkjandi niðara markinum á nútíðarvirðinum er sera lítil. Orsøkin 
til hetta er, at talan er um eitt tíðarskeið, har leigusáttmáli er knýttir til tunnil 1 og 3. 

Lægsta nútíðarvirði á leiguinntøkunum er 8,4 mió. kr., og hetta er grunda á eina rentu á 5,59%. 
Kappingareftirlitið metir ikki, at váðin viðvíkjandi tunnil 1 og 3 rættvísgerð, at ein renta á 5,59% verður 
nýtt. Hinvegin kann henda renta brúkast í sambandi við tunnil 5.  

Útrokningin hjá Kappingareftirlitinum vísur, at nútíðarvirðið á leiguinntøkunum liggur millum 12,4 mió. 
kr. og 8,4 mió. kr, alt eftir hvør renta verður nýtt.  

Kappingareftirlitið metir, at henda útrokningin vísir áleið til hvat fyri prís ein handilsligur útleigari vildi 
valt at selt tunlarnir, og til hvønn prís ein møguligur handilsligur keypari vildi keypt fyri. Sambært 
útrokningini vildi ein handilsligur útleigari ikki selt tunlarnir fyri minni enn 9 mió. kr. Somuleiðis vildi 
ein handilsligur keypari ikki goldið meir enn 12,4 mió. kr.  

Metingar grundarlag hjá Kappingareftirlitinum tekur ikki hædd fyri, at tunlarnir hava eina møguligt 
endavirði/scrap-virðið. Tað er sera ósannlíkt, at ein fast ogn ikki hevur eitt endavirðið. Her skal eisini 
havast í huga, at av tí at leigan ikki verður prístalsregulera fyrstu 20 árini, hevur Kappingareftirlitið ikki 
prístalsregulera leiguna aftaná hetta tíðarskeið.  

Tað stendur útleigaranum frítt at prístalsviðgera leiguna um 20 ár. Um hann velur at gera tað, vil hetta 
økja munandi um virðið á tunlunum. Somuleiðis stendur tað útleigaranum frítt hvussu høg leigan skal 
verða. Tað er onki, sum bindir útleigaran til at útleiga til vanliga lendisleigu um 20 ár.  Grundað á tað 
varsemi, ið Kappingareftirlitið hevur víst í sambandi við ásetan av áramáli, rentu og tann manglandi 
prístalreguleringin, verður mett, at ein prísur undir 8,4 mió. kr. er at meta sum stuðul. Havandi í huga 
at ætlaði søluprísurin er 5. mió. kr. er greitt, at talan er um vinnustuðul.      

Tá myndugleiki velur at selja ognir við munandi virðið, eigur altíð virðismeting at verða gjørd so 
myndugleikin veit, um tann prísur sum boðin verður, er nær marknaðarprísinum. Tað er ikki 
óhugsandi, at um Fuglafjarðar kommuna hevði gjørt eini virðismeting og henda vísti, at tunlarnir høvdu 
eitt virði uppá uml. 10 mió. kr., at so hevði ein av leigarunum bjóðað hetta.       

Meting 
Eftir § 12, stk. 1 kann Kappingarráðið geva boð um at stuðul til fyrimuns fyri ávíst vinnuvirksemi skal 
støðga ella afturrindast. 

 Í § 12, stk. 2 eru tvinnar treytir sum báðar skulu verða loknar áðrenn Kappingarráðið kann geva boð 
eftir §12, stk. 1. Treytirnar eru: 

1. at stuðulin beinleiðis ella óbeinleiðis hevur til endamáls ella sum avleiðing at avlaga kappingina 
og 

2. at stuðulin ikki er lógligur sambært almennari regulering. 

Sambært viðmerkingunum til § 12, stk. 2, nr. 1 er tað Kappingarráðið, sum avgerð, um talan er um 
stuðul sum beinleiðis ella óbeinleiðis hevur sum avleiðing ella til endamál at avlaga kappingina11. Eftir 
§12, stk. 3 er tað avvarðandi landsstýrismaður, sum eftir áheitan frá Kappingarráðnum, ger av um 
veittur stuðul er lógligur sambært almennari regulering.  

Talan er sostatt um eitt tvíbýtt uppgávubýti millum Kappingarráðið og avvarðandi landsstýrismann. 
Kappingarráðið avgerð um talan er um stuðul og um hesin er kappingaravlagandi, meðan avvarðandi 
landsstýrismaður ger av um lógarheimild er fyri stuðlinum.   
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Tað eru fimm treytir, ið skulu verða til staðar, áðrenn Kappingarráðið kann geva boð eftir § 12, stk. 1. 
Talan skal verða um almennan stuðul, sum verður veittur til fyrimuns fyri ávíst vinnuvirksemi, stuðulin 
skal hava til endamáls ella sum fylgju at avlaga kappingina, og stuðulin skal ikki verða heimilaður í 
almennari regulering.  

Stuðul   
Í lógarviðmerkingunum til § 12 er ongin greið allýsing av stuðulshugtakinum. § 12 í føroysku 
kappingarlógini er samlík § 11 a í donsku kappingarlógini. Í donsku viðmerkingunum til § 11 a 
framgongur, at danska stuðulshugtakið er samlíkt statsstuðulshugtakinum í art. 87, stk. 1 í ES 
sáttmálanum.  Um danska stuðulshugtakið verður tí sagt: 

“Det indebærer, at begrebet støtte skal forstås bredt, at det er et objektivt begreb, og at det omfatter 
»enhver økonomisk fordel, der favoriserer bestemte former for erhvervsvirksomhed i forhold til anden 
erhvervsvirksomhed eller produktion på det danske marked«.12”   

Av lógarviðmerkingunum til § 12  framgongur, at stuðulin kann vera bæði beinleiðis ella óbeinleiðis. 
Beinleiðis stuðul er t.d. peningaligur stuðul ella stuðulslán. Óbeinleiðis stuðul er m.a. søla ella keyp av 
fastogn undir betri treytum enn marknaðar treytum13.   

Kappingareftirlitið metir, at talan er um óbeinleiðis stuðul, tí tunlarnir verða seldir til P/f Bergfrost til 
undir veruliga virðið. Fuglafjarðar kommuna hevur ikki gjørt nakra virðismeting av tunlunum, áðrenn 
hesir vóru settir til sølu. Ístaðin hevur man gjørt eina leysliga meting av, hvat er rætt og rímiligt at taka, 
havandi í huga hvussu nógva leigu kommunan longu hevur fingið frá verandi leigarum 

Kappingareftirlitið hevur gjørt egna virðismeting av tunlunum. Henda útrokning vísir, at veruliga virðið 
væntandi liggur millum 12,4 mió. kr. og 8,4 mió. kr. Kappingareftirlitið metir, at serliga niðara virðið 
uppá 8,4 mió. kr., er rímiligur tryggleiki um. Niðara virðið er grundað á verandi leigumál. Tí verður 
mett, við støði í meginregluni um handilsliga íleggjaran, at tað er ósannlíkt, at tunlarnir vildu verið 
seldir undir hetta virði undir vanligum marknaðartreytum.   

Kappingareftirlitið metir tí, at ætlaða sølan er at meta sum stuðul eftir § 12 í kappingarlógini. 

Til fyrimuns 
Fyri at stuðul kann vera fevndur av § 12, stk. 1 er treyt, at stuðulin er til fyrimuns fyri ávíst 
vinnuvirksemi. Talan kann vera um stuðul, sum er til fyrimuns fyri ávísa vinnu ella ávísar 
vinnufyritøkur. Sostatt er stuðul sum rakar breitt yvir alt samfelagið ikki fevndur av § 12, stk. 114.  

Sølutilgongdin varð sett í gongd, tá P/F Bergfrost hevði boðað kommununi frá, at man ynskti at keypa 
tunlarnar. Kappingareftirlitið metir, at innihaldið í lýsingini gav leigarunum ein fyrmun fram um aðrar 
keyparar.  Her verður serliga hugsað um tey viðurskifti, sum eru nærri lýst undir  “Tilgongdin í smb. við 
søluna” og “Lýsingin” í hesum uppriti.  

Lýsingin er soleiðis orðað, at tann sum umhugsar at bjóða uppá tunlarnir skal vænta ein ókendan 
eykakostnað av at yvirtaka ella víðarileiga installatiónirnar hjá P/f Bergfrost. Sum greitt er frá undir 
“Lýsingin”, er hetta beinleiðis ósatt. Tað er P/f Bergfrost, sum hevur skyldu til at burturbeina allar 
installatiónir.   

Kappingareftirlitið metir tí, at talan er um stuðul, sum verður veittur til fyrimuns fyri ávíst 
vinnuvirksemi sambært §12, stk. 1.        
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Vinnuvirksemi 
Stuðul sum verður veittur til virksemi, sum ikki er vinnuvirksemi, er ikki fevndur av § 12 í 
kappingarlógini. Hugtakið vinnuvirksemi eftir § 12 er hitt sama sum í § 2, stk. 1. T.v.s. ein og hvør 
økonomiskur  aktivitetur, sum fer fram á einum vøru ella tænastumarknaði. Sostatt er alment og privat 
vinnuvirksemi eisini javnstillað eftir § 12.   

P/f Bergfrost hevur sum virksemi at reka frystigoymslu. Kappingareftirlitið metir tí, at talan er um 
vinnuvirksemi sambært §12, stk. 1 í kappingarlógini.  

Kappingaravlaging 
Stuðulin skal hava sum fylgju ella sum endamál at avlaga kappingina á einum marknaði. Hetta merkir, 
at tað er óneyðugt hjá Kappingarráðnum at staðfesta um stuðulin hevur ført til kappingaravlaging15.  

Føroyska ásetingin í § 12 í kappingarlógini er samlík § 11a í donsku kappingarlógini. Í seinastu útgávu 
av “Konkurrenceloven med kommentar  af Kirsten Levinsen mfl.“ síðu 932 verður sagt um 
Kappingaravlagandi stuðul: 

“Ifølge bemærkningerne er såvel støtte, der rent faktiskt forvrider konkurrencen, som støtte, der blot 
har konkurrenceforvridning til formål, omfattet. »Det er med andre ord ikke et krav, at der rent faktisk 
kan konstateres konkurrenceforvridning på det danske marked eller en del heraf som følge af 
støtten«.”       

Hetta kemur av, at tað kann vera ómøguligt at meta um, hvussu fyritøkan sum er stuðlað vil nýta 
henda fyrimun í framtíðini. Fyritøkan kann nevniliga velja at nýta henda fyrimun aðrastaðni enn á tí 
virkisøki, har hon hevur fingið fyrimunin. Metingarstøðið eigur í hesum sambandi at vera rættuliga 
breitt. Í seinastu útgávu av “Konkurrenceloven med kommentar  af Kirsten Levinsen mfl.“  síðu 932 
verður sagt um metingarstøðið: 

“Endelig fremgår det af bemærkningerne, at ved konkurrencerådets vurdering af, om den offentlige 
støtte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, skal rådet ikki blot vurdere det umiddelbare 
formål eller den umiddelbare virkning af støtten, men også om der kan være et indirekte 
konkurrenceforvridende formål, hhv. en indirekte konkurrenceforvridende følge af den offentlige 
støtte.” 

Talan er sostatt um eitt metingarstøði, sum er sera breitt og sum í stóran mun er tengt at 
stuðulsspurninginum16, og um stuðulin er givin til fyrimuns fyri ávíst vinnuvirksemi. Um aðrar fyritøkur 
á marknaðinum ikki hava somu atgongd til stuðulin, er talan um kappingaravlagandi stuðul.  

Sum meginregla verður sagt, at tess breiðari, objektivari og ikki-diskriminerandi atgongdin til stuðulin 
er, størri eru sannlíkindini fyri at stuðulin ikki er kappingaravlagandi17. Tað framgongur av 
lógarviðmerkingunum til §12, stk. 2, nr. 1, at  

“Stuðul verður, sum meginregla, ikki mettur sum kappingaravlagandi, um stuðul er veittur eftir útboði 
undir alment galdandi, ikki-diskriminerandi og gjøgnumskygdum treytum.”   

Kappingareftirlitið hevur tað støðu, at tunlarnir ikki eru útbodnir eftir ikki-diskriminerandi og 
gjøgnumskygnu  treytum. Kappingareftirlitið hevur undir partinum “Lýsingin” í hesum uppriti víst á 
viðurskifti, ið gera, at hesar treytir ikki eru loknar. 

                                                 
15

 Levinsen vfl. (2009, 932) 
16

 Levinsen mfl. (2009, s. 932) 
17

 Levinsen vfl. (2009, 933) 



[12] 

 

Tað skal tó eisini vísast til, at orðingin í lógarviðmerkingunum viðv. almennum útboði eisini má tulkast 
soleiðis, at hóast treytirnar eru loknar, so kann útboðið tó føra við sær kappingaravlaging. Í hesum máli 
eru tunlarnir bodnir út og einans eitt boð er innkomið. Tann tryggleikin sum liggur í almenna 
útboðnum er einans til staðar, tá fleiri boð koma inn. Her verður hugsað um atliti til 
kappingaravlagingina og ikki um onnur samfelagslig atlit .   

Ein minsta treyt fyri, at talan er um marknaðarprís, tá útboð verður hildið er, at bæði keypari og 
seljarar vilja hava mest møguligt fyri ognina. Kappingareftirlitið metir ikki, at ein handilsligur íleggjari 
undir vanligum umstøðum, vildi góðtikið ein prís, sum var lægri enn nútíðarvirðið á verandi leigumáli. 
Kommunan er av eini ella aðrari orsøk sinnað at góðtaka ein prís, sum er lægri enn hetta. Tískil ivast 
Kappingareftirlitið í um hetta útboð, óansæð um lýsingin var røtt, hevði kunnað tryggjað, at tunlarnir 
vóru seldir fyri marknaðarprís.  

Kappingareftirlitið kann eisini staðfesta, at kommunan ikki hevur virðismett tunlarnir áðrenn útboðið, 
og at prísásetingin hjá kommununi í sambandi við útboðið ikki byggir á eina handilsliga meting. 
Kappingareftirlitið metir tí, at útboðið í hesum føri ikki er trygd fyri, at tunlarnir verða seldir fyri 
marknaðarprís. 

Kappingareftirlitið metir, at talan er um kappingaravlaging, tí P/f Bergfrost sleppur at keypa ognir undir 
veruliga virðið. Her verður serliga havt í huga, at virðið á verandi leigusáttmálum er væl hægri enn 
ætlaði søluprísurin. Tað er tí nakað sum tíður uppá, at P/f Bergfrost fær tilført virðið, tí ognirnar verða 
keyptar til ein prís, sum ein handilsligur seljari ikki vildi selt fyri.  

Almenn regulering 
Endaliga er tann treyt, at tann kappingaravlagandi stuðulin ikki er heimilaður í lóg. Hesin spurningur er 
avgreiddur av avvarðandi landsstýrismanni tann 18. desember 2009.  

Kappingarráðið sendi tann 6. oktober 2009 eina áheitan, sbrt. § 12, stk. 3 í kappingarlógini til 
Innlendismálaráðið. Innlendismálaráðið svaraði hesi áheitan tann 16. november 2009. Tað vísti seg tó, 
at Kappingarráðið og advokaturin hjá Fuglafjarðar kommunu høvdu hvør sína fatan av, hvat ið 
Innlendismálaráðið hevði sagt í sínum svari. Tí var nýggj áheitan send tann 9. desember 2009. 
Innlendismálaráðið svarar hesi áheitan tann 18. desember 2009. Avrit av svarinum sæst á næstu síðu. 
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Kappingareftirlitið metir, við støði í svarinum frá Innlendismálaráðnum, at talan er um ólógligan 
kappingaravlagandi stuðul, sbrt. § 12, stk. 2, nr. 2 í kappingarlógini. 
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Hoyring 
Tilmælið varð tann 9. februar 2010 sent til hoyringar hjá Innlendismálaráðnum og hjá Niels W. 
Poulsen, adv, ið umboðar Fuglafjarðar kommunu.  
Innlendismálaráðið  hevði ongar viðmerkingar til tilmælið.  
Niels W. Poulsen, adv. sendi hoyringsskriv, dagfest 15. februar 2010, til Kappingareftirlitið.  
 
Í hoyringskrivinum verður víst á fylgjandi viðurskifti í tilmælinum, sum hann ynskir at rættleiða um: 
 

1. at Fuglafjarðar kommuna frá byrjan hevur ynskt at selja, men ikki neyðturviliga til P/f 
Bergfrost, sum Kappingareftirlitið vil vera við.  

2. at orðingin í lýsingini um installatiónirnar var sett í til tess at kunna um, at leigarin átti 
installatiónirnar og skuldu hesar yvirtakast, mátti avtala fáast ílag við leigaran. Niels W. 
Poulsen, adv. metir ikki, at hetta hevur stygt møguligar íleggjarar. 

3. at kommunan, tá tunlarnir skuldu seljast, kannar hvussu stórar útreiðslurnar og 
inntøkurnar høvdu verið og út frá hesum setti ein nøktandi prís. Sostatt er tað ikki heilt 
rætt, sum sagt verður í tilmælinum, at prísurin er settur út frá eini reglu um rætt og 
rímiligt. 

4. at Kappingareftirlitið mistekur seg, tá sagt verður, at P/f Bergfrost  er bundið at 
sáttmálunum næstu 20 árini. NWP,adv. metir, at kommunan er bundin at sáttmálunum, 
men at leigarin kann slíta sáttmálan um nýggjur eigari kemur. 

5. at rentan sum Kappingareftirlitið hevur nýtt er ov lág. NWP,adv. hevur frá fíggjarligum 
íleggjara fingið at vita, at tað hevði ikki komið uppá tal, at gjørt íløgu í dag grundað á so 
lága rentu. Um slík renta skal nýtast, tá talan er um fastogn, er neyðugt, at inntøkan er 
trygg.    

6. at P/f Bergfrost er illa fyri fíggjarliga, og at nýggir eginpeningur er júst skotin í felagið fyri at 
keypa tunlarnir. Upplýst verður, at verandi eigarar hava sera lítið samskifti við P/f 
Bergfrost.      

 

Kappingarráðið hevur á fundi tann 18. februar 2010  viðgjørt og tikið støðu til hesar pástandir og metir 
annars ikki, at hetta gevur høvi til at broyta niðurstøðuna viðv. at talan er um kappingaravlagandi 
stuðul. 

Ad. 1: Hesin pástandur er partvíst tikin til eftirtektar, sí pkt. “Tilgongdin í samband við søluna” og 
“Lýsingin”. 

Ad. 2: Kappingareftirlitið er ikki samt í hesum pástandi, sí pkt. “Lýsingin”.  

Ad 3: Sí pkt. “Virði á frystitunlunum”. 
 
Ad. 4: Kappingareftirlitið er ikki samt í hesum pástandi viðv. avtalurætti, sí pkt. “leigan” 
 
Ad. 5: Partvíst tikið til eftirtektar og eru nýggjar útrokningar gjørdar eftir hetta, men mett verður ikki at 
hetta broytir niðurstøðuna, sí pkt. “renta”.  
 
Ad. 6: Mett verður ikki, at fíggjarstøðan hjá P/F Bergfrost hevur týdning fyri hetta mál. 
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Umboðini fyri Fuglafjarðar kommunu møttu á fund hjá Kappingarráðnum tann 8. mars 2010. Millum 
umboðini vóru grannskoðarar frá Inpact, ið høvdu gjørt egna virðismeting av tunlunum. 
Granskoðararnir mettu virðið á tunlunum at verða væl lægri enn Kappingareftirlitið. 
 
Kappingarráðið metir ikki, at umboðini í sambandi við hoyringina ella í sambandi við framløguna á 
fundinum, hava víst á viðurskifti, ið eiga at føra til at tilmælið frá Kappingarráðnum ikki eigur at verða 
fylgt. 
 

Niðurstøða  
Kappingarráðið metir, at treytirnar fyri at boð kunnu gevast eftir § 12, stk. 1 eru loknar. Treytirnar eru: 

 Almennur stuðul: Kappingareftirlitið er við støði í egnum útrokningum komið til ta niðurstøðu, at 
talan er um almennan stuðul. Her skal serliga vísast á, at søluprísurin liggur niðanfyri nútíðarvirðið 
á verandi leigumáli. Hetta merkir, at virðið á verandi leigumáli er hægri enn ætlaði søluprísurin. 
Kappingareftirlitið metir tí ikki, at ætlaða sølan er grundað á handilslig sjónarmið.     

 Til fyrimuns: Sølutilgongdin varð sett í gongd, tá P/F Bergfrost hevði boðað kommununi frá, at 
man ynskti at keypa tunlarnar. Kappingareftirlitið metir at innihaldið í lýsingini gav leigarunum P/F 
Bergfrost ein fyrimun fram um aðrar keyparar. Kappingareftirlitið metir, at tann lýsing, sum var 
sett í bløðini, var villleiðandi og kann hava stygt møguligar keyparar burtur.    

 Vinnuvirksemi: Fyritøkan, P/f Bergfrost, sum eftir ætlan skuldi móttaka henda stuðul, rekur 
frystigoymslu. Sostatt er talan um vinnuvirksemi 

 Kappingaravlaging: Kappingareftirlitið metir, at stuðulin er egnaður til at verða kappingar-
avlagandi. Kappingareftirlitið metir, at móttakandi fyritøkan fær nakrar ognir undir veruliga virðið 
og á henda hátt fær tilført eitt virði. 

 Almenn regulering: Innlendismálaráðið hevur svarað Kappingarráðnum, at er talan um stuðul er 
ongin heimild fyri hesum í teimum reglum, sum Innlendismálaráðið varar av. 

Kappingarráðið avgerð tí, við heimild í § 12, stk. 1 í kappingarlógini, at ætlaða sølan av frystitunlunum 
ikki kann fremjast, tí talan er um kappingaravlagandi stuðul, ið ikki er lógligur sambært almennari 
regulering.   

Kæruvegleiðing    
Sambært § 27, stk. 1  í kappingarlógini kann henda avgerð ikki kærast til Vinnukærunevndina. 

 

Vegna Kappingarráðið 

Ingunn Ó. Eiriksdóttir 
formaður 

 
/Terje Sigurðsson 

deildarstjóri 


