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Avgerðarskriv   
  

Til: Kappingarráðið J.nr.: K605-2008010 

Frá: Kappingareftirlitinum   

  

 Tórshavn, 2. juni 2009 

  

 

Viðvíkjandi:  Sølu av bitumen 

Samandráttur 
1. Málið snýr seg um, at P/f Asfaltverkið metir Landsverk misnýta sína monopolstøðu á marknaðinum 

fyri bitumen. Prísurin hevur avlagað kappingina á asfaltmarknaðinum, og gjørt tað sera trupult hjá 
teimum at kappast við Landsverk um framleiðslu av asfalti.  

2. Bitumen er ein oljuúrdráttur, ið verður nýttur í sambandi við framleiðslu av asfalti. Kostnaðurin av 
bitumen er vanliga umleið 40-50% av samlaða kostnaðinum í asfaltframleiðslu.   

3. Landsverk valdi í 2005 at broyta roknskaparviðurskiftini fyri inntøkufíggjað virksemi, m.a. soleiðis at 
bitumengoymslan nú hevur egnan roknskap. 

4. Kappingarráðið viðger hetta mál eftir ásetingunum í kapittul 3 í Kappingarlógini um misnýtslu av 
ráðandi marknaðarstøðu.  

5. Kappingareftirlitið hevur kannað prísásetingina nærri, og er komið til ta niðurstøðu at Landsverk, í 
sambandi við sølu av bitumen, ikki hevur gjørt mun á egnum asfaltverki og verkinum hjá kærara. 

6. Kostnaðurin av bitumen er umleið 80% av samlaða kostnaðinum av at reka bitumengoymsluna. 
Sostatt vil ein broyting í innkeypsprísinum hava stóra ávirkan á samlaða kostnaðin av at reka 
bitumengoymsluna.  

7. Kappingareftirlitið metir tó, at monopolstøðan hjá Landsverk á marknaðinum fyri bitumen er 
varandi og er egnað til at avlaga kappingina á marknaðinum fyri framleiðslu av asfalti og 
asfaltálegging.     

8. Kappingareftirlitið metir tí, at Landsverk sum almennur stovnur eigur at prísáseta sambært 
játtanarskipan landsins, soleiðis at langtíðar miðalkostnaðurin samstundis er hámarksprísur. 

9. Landsverk er komið við tilsøgn um at fylgja ásetingunum fyri inntøkufíggjað virksemi í 
játtanarskipan landsins. 

10. Landsverk hevur havt avgerðarskrivið til hoyringar og hevur ongar viðmerkingar. Landsverk hevur 
valt ikki at nýta síni rættindi, sbrt. §10, stk. 1 í kunngerð nr. 8 frá 13. mars 2008.   

Heimildir 
11. Kappingarlógin §2, §11, stk. 1 og 4 og §23, stk. 1 

Avgerð 
12. Kappingarráðið hevur, sambært §23, stk. 1, sbr. §11, stk. 4, í kappingarlógini, avgjørt at gera tilsøgn 

frá Landsverk bindandi.   
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Tilsøgnin 
13. Landsverk hevur tann 16. apríl 2009 givið fylgjandi tilsøgn: 

 Inntøkufíggja virksemi hjá Landsverk skal her eftir fylgja teimum ásetingum, ið eru at finna í 
pkt. 5.3 í játtanarskipan landsins. 

 Fyri at umganga at bitumengoymslan verður rikin við hall verður prísurin ásettur eftir sama 
leisti sum áður, tó við teirri broyting at goymslan við ársenda lutfalsliga rindar aftur 
møguligan vinning til sínar kundar. 

14. Við hesum yvirheldur Landsverk treytina um, at virksemi sum hevur eina einkarætt líknandi støðu í 
mesta lagi kann seta prís sum samsvarar við langtíðar miðalkostnaðin.    

Málslýsing 
15. Ingi Højgaard, adv. hevur í brævi, dagfest 23. januar 2008, vegna P/f Asfaltverkið víst á, at 

Landsverk møguliga brýtur ásetingar í Kappingarlógini. 

16. Kærarin vísur á, at P/f Asfaltverkið keypir bitumen frá Landsverk, ið er einasti útbjóðari av hesi vøru. 
Bitumen er oljuúrdráttur, sum verður nýttur til framleiðslu av asfalti. Tað eru serlig krøv til goymslu 
av bitumen, sum ger at tað er búskaparliga skilagott ikki at hava fleiri goymslur í Føroyum. Tí hevur 
Landsverk, sum eigur og rekur asfaltverkið, víðariselt kappingarneytanum P/f Asfaltverkið bitumen. 

17. Leiðslan í P/f Asfaltverkið hevur ikki verið nøgd við prísin á bitumen, og hon metur at kostnaðurin 
fyri veitingina hevur avlagað kappingina á asfaltmarknaðinum. Hetta ger tað sera trupult hjá 
teimum at kappast við Landsverk um framleiðslu av asfalti. 

18. Kappingareftirlitið hevur í sambandi við viðgerðina av hesum máli kannað, um bitumengoymslan 
selur fyri ymiskar prísir til P/f Asfaltverkið og asfaltverkið hjá Landsverk. Somuleiðis hevur 
Kappingareftirlitið hugt eftir, hvat Landsverk keypir bitumen inn fyri í sama tíðarskeiði.  

19. Kappingareftirlitið hevur fingið eina nærri frágreiðing frá Landsverk um, hvussu tey áseta prísir. 
Landsverk hevur síðani  2005/2006 í roknskapum sínum havt skilna millum inntøkufíggjaða 
virksemið og restina av virkseminum.    

20. Tann 24. mars 2009 sendi Kappingareftirlitið eitt ætlanarskriv til hoyring hjá Landsverk. Í stuttum 
gekk uppskoti út uppá, at Landsverk heldur seg til ásetingarnar í játtanarskipan landsnins um 
inntøkufíggja virksemi.  

21. Kappingareftirlitið var á fundi hjá Landsverk, tann 2. apríl 2009, har  uppskoti til avgerðar var 
viðgjørt. Yvirhøvur var Landsverk samt við Kappingareftirlitinum um, at fylgja ásetingunum í 
játtanarskipanini fyri inntøkufíggja virksemi. 

22. Landsverk vísti tó á, at partar av útreiðslunum eru skiftandi og tí er torført hjá Landsverk at seta 
prísin eftir langtíðar miðalkostnaðinum.  Landsverk kann ikki hava inntøkufíggja virksemi, sum gevur 
hall.  

23. Kappingareftirlitið og Landsverk komu ásamt um eina loysn, har yvirskotið hjá bitumengoymsluni 
verður lutfalsliga býtt millum kundarnir 

24. Tann 16. apríl 2009 kom tilsøgn frá Landsverk um, at teir vildu býta møguligan vinning sum avtalað 
var á fundi tann 2. apríl 2009. Við hesum vil Landsverk yvirhalda ásetingarnar í játtanarskipan 
landsins.  

25. Landsverk fekk tann 13. mai 2009 ætlanarskriv til hoyringar. Landsverk góðtók ætlanarskrivið og 
valdi ikki at nýta síni rættindi, sbrt. §10, stk. 1 í kunngerð nr. 8 frá 13. mars 2008.   
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Landsverk  
26. Landsverk er stovnur undir Vinnumálaráðnum og tekur sær m.a. av: 

 at byggja og halda landsvegirnar, 
 málum viðvíkjandi havnum og at røkja sund og firðir, 
 flogvallar- og tyrlupallamálum, 
 málum viðvíkjandi kommunalum vegum, 
 ymsum øðrum tøkniligum málum fyri land og kommunur, 
 byggiumsiting landsins.  

27. Landsverk hevur valt at gera bókhaldsligan skilna millum inntøkufíggja virksemið og restina av 
virkseminum hjá Landsverk. Virksemið er býtt í fýra eindir:  

 bitumen-goymslan 
 skervverkið,  
 asfaltverkið  
 akfarsdeildin.       

28. Landsverk hevur gjørt sær ómak at áseta prísir í trá við játtanarskipanina og hevur gjørt eitt 
munagott arbeiði at skipa gjøgnumskygni í teirra virksemi, soleiðis at gjørligt hevur verið at áseta 
prísir í tráð við veruliga kostnaðin.  

Bitumengoymslan 
29. Kostnaðurin av bitumen er umleið 40-50% av framleiðslukostnaðinum av asfalti, og tí hava 

prísbroytingar á bitumen stóran týdning fyri asfaltframleiðarar. Tað er bert Landsverk, ið selur 
bitumen, og tað er lítið sannlíkt, at onnur koma inn á henda marknað. Samlaða nýtslan av bitumen í 
Føroyum er so lítil, at Landsverk sum í dag hevur einkarstøðu og harvið eina ráðandi 
marknaðarstøðu, einans innflytur bitumen til Føroyar 3-4 ferðir um árið. 

Prísáseting av Bitumen 
30. Landsverk ásetir prísin á bitumen við at leggja allan kostnaðin av at reka bitumengoymsluna afturat 

keypsprísinum av bitumen. Síðan verður vinningur á 10% lagdur afturat.  

31. Íroknað kostnaðinum er keyp av bitumen, lønir, olja, el, trygging, maskinleiga, umvælingar, 
flutningur, annar kostnaður. Kappingareftirlitið metir ikki, at nakar av hesum kostnaðum hava eina 
óvanliga stødd.  

32. Kappingareftirlitið hevur valt at biðja Landsverk um skjalatilfar, sum lýsir nærri á hvørjum 
grundarlagi avskrivingarnar verða gjørdar. Her verður hugsað um, hvørt áramálið á avskrivingunum 
er í samsvari við livitíðina á ognunum. Eftir at hava gjøgnumgingið tilfarið er Kappingareftirlitið 
komið til ta niðurstøðu, at avskrivingarnar eru gjørdar á einum haldgóðum grundarlagi.   

33. Kappingareftirlitið hevur fingið fakturar frá Landsverki fyri teirra keyp av bitumen. Hesir vísa, at 
prísurin á bitumen hevur sveiggjað eitt sindur seinastu tvey árini. Prísurin hevur verið niðri á 1.869 
kr. fyri tonsi og uppi á 3.124 kr. fyri tonsi. Keyp av bitumen er uml. 80% av samlaða kostnaðinum hjá 
bitumengoymsluni, og tískil hava sveiggini í keypsprísinum stóra ávirkan á søluprísin hjá 
bitumengoymsluni. 

34. Kappingareftirlitið hevur eisini kannað, um Landsverk selur bitumen dýrari til P/f Asfaltverkið enn til 
egið  asfaltverk. Kappingareftirlitið er komið til ta niðurstøðu, at Landsverk ikki ger mun á P/f 
Asfaltverkinum og egnum asfaltverki.  

35. Samanumtikið metir Kappingareftirlitið, at Landsverk hevur gjørt eitt munagott arbeiði at skapa 
gjøgnuskygni í inntøkufíggjaða virkseminum. 
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Játtanarskipan landsins 
36. Sambært játtanarskipanini í fíggjarlóg landsins kann stovnur hava inntøkufíggjað virksemi um 

niðanfyri standandi treytir eru loknar: 

 Viðskiftafólkini hava ikki nakra skyldu at taka móti tænastuni ella vøruni. 

 Stovnurin skal kunna skilja framleiðsluna, sum ætlanin er at hava sum inntøkufíggjað 
virksemi, frá øðrum uppgávum hjá stovninum. 

 Tað inntøkufíggjaða virksemið skal náttúrliga hanga saman við vanligu uppgávunum, sum 
stovnurin hevur fingið álagt at loysa.  

37. Tá almennur stovnur hevur inntøkufíggjað virksemi skulu prísir sambært játtanarskipanini 
prísásetast eftir einum av tveimum leistum. 

38. Er talan um virksemi, sum er í kapping,  skal prísurin ásetast soleiðis, at hann ikki er 
kappingaravlagandi mótvegis privatum og øðrum almennum kappingarneytum, og at hann er 
omanfyri langtíðar miðalkostnaðin. Hetta merkir, at asfaltverkið hjá Landsverk eigur at áseta prísir 
eftir hesum leisti, tí asfaltverkið hjá Landsverk er í kapping við P/f Asfaltverkið. 

39. Er talan hinvegin um einkarrætt ella støðu, ið líkist einkarrætti, so er prísurin, sum samsvarar 
langtíðar miðalkostnaðin eisini hámarksprísurin, ið kann setast á vøruna ella tænastuna, tá hon 
verður seld í Føroyum. Sostatt eigur bitumengoymslan at seta ein prís, sum samsvarar við langtíðar 
miðalkostnaðin.  

40. Bitumengoymslan hjá Landsverki er í eini støðu, sum líkist einkarrætti, tí tær nøgdir sum skulu 
keypast hvørja fer, gera tað ómøguligt at hava tvær goymslur í Føroyum.   

41. Í játtanarskipanini er langtíðar miðalkostnaðurin tað, sum tað í miðal kostar at gera eina ávísa vøru 
ella veita eina ávísa tænastu gjøgnum eitt longri tíðarskeið. Sum partur av kostnaðinum er at rokna: 

 beinleiðis útreiðslur, tvs. útreiðslur, sum beinleiðis eru knýttar at tí einstøku vøruni ella 
tænastuni (t.d. løn, tilfar ella uttanhýsis tænastur), og 

 óbeinleiðis útreiðslur, tvs. útreiðslur, sum ikki beinleiðis kunnu knýtast at tí einstøku vøruni 
ella tænastuni, men sum kunnu roknast út frá útreiðslum fyri viðkomandi ár (t.d. 

 høli, innbúgv, edv, skrivstovulutir og leiðsla), umframt 

 aðrar óbeinleiðis útreiðslur, sum kunnu vera rakstrarútreiðslur frá farnum árum, ella 
útreiðslur, ið stava aðra staðni frá á landsins rakstrarætlan (t.d. mettar avskrivingar og 
roknað rentað).    

42. Kappingareftirlitið metir at bitumengoymslan hevur avmarkað seg til eitt nýta teir kostnaðir, ið her 
eru nevndir, og sostatt hevur søluprísurin støði í langtíðar miðalkostnaðinum. Tó er tann munur, at 
bitumengoymslan leggur ein vinning afturat langtíðar miðalkostnaðinum. 

Kappingareftirlitsins meting 
43. Sambært §2 fevnir kappingarlógin um øll sløg av vinnuvirksemi, og sambært viðmerkingunum til §2 

merkir hetta, at alment vinnuvirksemi og privat vinnuvirksemi er javnsett.    

44. Eftir Kappingarlógini §2, stk. 2, eru reglurnar í kapittul 2 og 3 ikki galdandi um ein 
kappingaravmarking er ein beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering. 
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45. Munurin millum §2, stk. 2, og alment vinnuvirksemi sbrt. §2, er sostatt tann at sjálv reguleringin er 
kappingaravlagandi1. Ásetingin í §2, stk. 2 er ikki avmarkað til alment vinnuvirksemi, men umfatar 
alla kappingaravlaging, sum er ein beinleiðis ella neyðug fylgja av almennar regulering, uttan mun til 
um tað er í almennum ella privatum høpi2.  

46. Orðingarnar “beinleiðis ella neyðug fylgja” í  §2, stk. 2 merkja, at heimildin til tey viðurskifti,  ið eru 
kappingaravlagandi, skal vera eyðsæð og innihaldsliga greið, ella at tann almenna reguleringin ikki 
kann fremjast uttan kappingaravlagingina3. 

47. Inntøkufíggjað virksemi, óansæð um talan er um virksemi í kapping, ella sum hevur einkarrætt 
líknandi støðu, er fevnd av hugtakinum vinnuvirksemi í §2, stk. 1 í kappingarlógini4. Talan er um 
alment vinnuvirksemi, tá tað almenna tekur av ella bjóðar út vørur ella tænastur á einum 
marknaði5. Sostatt er virksemið hjá bitumengoymsluni, asfaltverkinum og skervverkinum fevnt av 
hugtakinum alment vinnuvirksemi. Hinvegin er maskinútleiganin hjá Landsverki innanhýsis tænasta, 
og er sostatt ikki fevnd av hugtakinum alment vinnuvirksemi6.    

48. Kappingareftirlitið metir ikki, at tað fyriliggur nøkur greið og eyðsæð heimild til at Landsverk skal 
áseta prísir soleiðis, sum gjørt verður í dag. Somuleiðis er heldur ikki talan um, at ávís regulering ikki 
kann fremjast uttan, at bitumengoymslan ásetur prísir, sum hon ger í dag.   

49. Einkarstøðan hjá Landsverki á marknaðinum fyri sølu av bitumen ger at málið kann vera fevnt av 
ásetingunum um misnýtslu av ráðandi støðu, sbrt. kappingarlógini §11, stk. 3, nr. 1 og 2. 
Einkarstøðan hjá Landsverki á marknaðinum fyri bitumen gevur teimum møguleika fyri at ávirka 
lønsemið á marknaðinum fyri asfalt og marknaðinum fyri asfalt álegging, har Landsverk er í kapping 
við onnur. 

50. Hesi viðurskifti gera, at Landsverk, júst soleiðis sum Játtanarskipanin vísir á, skal vera varið í 
sambandi við áseting av prísi á bitumen, soleiðis at ásetingin ikki er kappingaravlagandi mótvegis 
øðrum á marknaðinum. Við ikki at fylgja  játtanarskipan landsins kann virksemið hjá Landsverki 
møguliga vera kappingaravlagandi. Sostatt er talan um viðurskifti, sum eru fevnd av §11 í 
kappingarlógini.   

51. Kappingareftirlitið metir, at tá ið Landsverk hevur ein vinning upp á umleið 10%, er prísurin ikki 
ásettur samsvarandi játtanarskipanini og í tráð við útsøgnina um, at raksturin  av inntøku fíggjaðum 
virksemi skal hvíla í sær sjálvum. Hetta er møguliga ein bági og avlagandi fyri kappingina á 
marknaðinum fyri framleiðslu av asfalti. 

52. Henda støða ger, at Kappingareftirlitið er í iva, hvørt kappingin á marknaðinum virkar á fullgóðan 
hátt. Tí verður mælt til, at Landsverk ásetir prísin fyri bitumen samsvarandi miðal 
langtíðarkostnaðinum av framleiðsluni. 

53. Sambært kappingarlógini §11, stk. 4 kann Kappingarráðið gera tilsøgn frá fyritøku bindandi. 
Heimildin til hetta er at finna í §23 í kappingarlógini.    

Tilmæli frá Kappingareftirlitinum 
54. Kappingareftirlitið mælir til, at Kappingarráðið tekur avgerð um, at gera tilsøgnina frá landsverk 

bindandi, sbrt. §23, stk. 1 í kappingarlógini. Hetta merkir at Landsverk skal broyta sína 
prísásetingarskipan soleiðis, at langtíðar miðalkostnaðurin er hámarksprísurin. 

                                                           
1
 Levinsen (2001, 56) 

2
 Levinsen (2001, 56) 

3
 Levinsen (2001, 59) 

4
 Levinsen (2001, 49) 

5
 Levinsen (2001, 48) 

6
 Levinsen (2001, 50) 
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55. Hetta skal gerast við, at Landsverk ásetir ein prís eftir sama leisti sum áður, men at tað møguliga 
yvirskotið sum er við ársenda, verður býtt lutvíst millum kundarnir.   

Niðurstøða 
56.  Kappingarráðið hevur, við heimild í §23, stk. 1, sbr. §11, stk. 4, í kappingarlógini, avgjørt at gera 

tilsøgn bindandi frá Landsverk, um at fylgja ásetingunum fyri inntøkufíggja virksemi í játtanarskipan 
landsins.   

Kæruvegleiðing  
57. Henda avgerð kann innan 4 vikur eftir móttøku av hesum skrivi kærast til Vinnukærunevndina, 

Sigmundargøta 13, 2. hædd, postsmoga 45, FO-110 Tórshavn, sbrt. kappingarlógin §28, stk. 2. 

58. Viðvíkjandi kærum verður annars víst til kapittil 8 í kappingarlógini. 

 

 
 

    

   Vegna Kappingarráðið

  

 

 

 Ingunn Ó. Eiriksdóttir  

    formaður  

  /Terje Sigurðsson 

  deildarstjóri 

 


