
Tíðindi úr Føroyum tann 13. juli 2016 

Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðlað av tí føroysku sjómanskirkjuni. 

TAKS skal viðgera eftirlønarmál av nýggjum 

TAKS skal viðgera eitt mál hjá einum borgara, ið bæði rindar eftirløn í Føroyum og uttanlands, av 
nýggjum, sigur Løgtingsins umboðsmaður. 

Málið byrjaði við kæru frá einum skattgjaldara, sum arbeiðir í Noregi fyri danskan arbeiðsgevara og 
rindar lógarkravt pensjónsgjald, sum er 8,2 prosent til Folketrygd í Noregi og 15,1 prosent til PFA í 
Danmark. Men hann skuldi eisini rinda til føroysku eftirlønarskipanina. 

Avgerðin hjá TAKS um hetta varð kærd til Fíggjarmálaráðið, sum var kærumyndugleiki. 
Fíggjarmálaráðið staðfesti avgerðina hjá Taks um ikki at geva undantak. Seinni hevur Skatta- og 
avgjaldskærunevndin, sum nú er kærumyndugleiki, eisini viðgjørt málið. 

Uttanfyri heimildir í lógini 

Nevndin sigur, at kunngerðin, sum TAKS og Fíggjarmálaráðið byggja sínar avgerðir á, fer víðari enn 
lógin loyvir. Kravið um lívrentu í kunngerðini er í stríð við lógina og tí ikki galdandi. 

Lógin sigur, at TAKS skal gera eina ítøkiliga meting av eftirlønarsamansparingini í hvørjum einstøkum 
føri, men í kunngerðini er hendan meting tikin burtur, sigur Skatta- og avgjaldskærunevndin, sum 
bað TAKS viðgera málið av nýggjum. 

Løgtingsins umboðsmaður tekur undir við kærunevndini. Fíggjarmálaráðið er biðið um at endurskoða 
kunngerðina, so hon verður innan fyri tey mørk, sum eftirlønarlógin setir. Tað fer ráðið at gera, segði 
Kristina Háfoss, landsstýriskvinna, við Útvarpið í gjár. 

Løgtingsins umboðsmaður biður eisini TAKS endurskoða sína avgerð og sammeta ítøkiliga donsku 
PFA pensjónsavtaluna hjá klagaranum við krøvini í føroysku eftirlønarlógini. 

Kelda: kvf.fo 

Antares.fo 

Oljuprísurin í nýggjum falli 

Oljuprísurin er aftur fallandi eftir seinastu amerikonsku uppgerðina yvir oljugoymslur. Ótti fyri 
ovurframleiðslu er farin at spíra. 
 
Oljuprísirnir falla, eftir at seinasta amerikanska uppgerðin yvir oljugoymslur í gjár vísti eitt minni fall 
enn væntað. Hetta fær nú óttan um ovurframleiðslu at spíra, skrivar Bloomberg News. 
 
Beint eftir almannakunngerðingina av tølunum frá Energy Information Administration, EIA, kostaði 
ein tunna av evropeisku Brent-oljuni 47,79 dollarar. Men ein tíma seinni var prísurin fallin til 46,31 
dollarar. 
 
Amerikanska WTI-oljan lá stutt fyri almannakunngerðingina á 46,52 dollarum. Men um hálvgum 
fimm-tíðina seinnapartin var prísurin fallin til 44,90 dollarar fyri tunnuna. 
 
"Goymslurnar stýra marknaðinum," sigur Chip Hodge, stjóri hjá John Hancock, við Bloomberg. 
 



Oljuprísurin hevur ligið millum 44 og 51 dollarar fyri tunnuna seinasta mánaðin. Fyri tveimum árum 
síðani kostaði ein tunna av Brent-olju umleið 105 dollarar, meðan ein tunna av WTI-olju somu tíð 
kostaði eitt sindur meira enn 90 dollarar. 
 
Sambært EIA fullu goymslurnar av ráolju við 2,55 mió. tunnum í síðstu viku. Búskaparfrøðingar høvdu 
væntað eitt fall upp á 3 mió. tunnur. 
 
Kelda: energiwatch.dk  
Antares.fo 

Týskland steingir ofta fyri donskum vindmyllustreymi 

Vegurin frá donskum vindmyllum til týskar brúkarar gerst meiri og meiri smalur. Bert 11 pst. av 
møguligu orkuni í sambandinum um markið er tøkur. 
 
Ístaðin fyri at brúka síni dálkandi kolaverk kundi Týskland innflutt grønan streym frá donskum 
vindmyllum ella norskum vatnverkum, tá veðrið skapti yvirskot av varandi orku úr norði. Men grøni 
streymurin steðgar alt ov ofta á týska markinum, vísa nýggj tøl frá Energinet.dk. 
 
Sambandið frá norðurlendska netinum til Týsklands er upp á 1780 MW, men týskarar brúka støðugt 
minni part av hesi orkuni til innflutning av grønum streymi, veit P4 Syd hjá DR at siga. 
 
Fyrra hálvár í ár vóru bert 11 prosent av fullu orkuni av grønum streymi útflutt til Týsklands. Hetta er 
eitt miðaltal. 
 
Viljin hjá týskarum at taka ímóti grønum streymi frá donskum vindmyllum og øðrum varandi 
orkukeldum í Skandinavia er fallin javnt og samt í fleiri ár. Í 2003 var atgongd til 98 prosent av 
útflutningsorkuni um markið. Í fjør var atgongdin fallin til bert 15 prosent – og er altso nú fallin fýra 
prosent aftrat. 
 
Sambært áhugafelagsskapinum Dansk Energi kostar avmarkingin á uttanlandssambandinum 
skandinavisku elframleiðarunum eina trísiffraða miljónaupphædd í mistum útflutningsvirði, um bert 
tapini í fyrra hálvári av 2016 skulu gerast upp. 
 
Týski fløskuhálsurin er nú vorðin eitt mál hjá ES-nevndini, sum eftir klagur frá skandinaviskum 
orkufeløgum hevur kallað týskar myndugleikar til fundar um málið. 
 
Kelda: energiwatch.dk 

Antares.fo 

Faroe Petroleum frá leitifelag til fyristøðufelag 

Føroyska oljufelagið Faroe Petroleum upplýsir, at oljufundurin á Brasse-leiðini í Norðsjónum er tann 

størsti á norska landgrunninum higartil í ár. 

FAKTA 

Faroe Petroleum 

 Stovnað í 1997 og skrásett í Føroyum í 1998. 



 Kom til Noregs í 2006. 

 Holdingfelagið er børsskrásett í London. 

 Norski parturin av felagnum stendur fyri 70 prosentum av virkseminum. 

Kelda: Stavanger Aftenblad 

Fundurin er mettur at innihalda rakstrarverdar oljuúrdráttir upp á millum 43 og 80 miljónir tunnur, 

har 28-54 miljónir tunnur eru olja og restin gass. Kjarnuroyndir vísa, at talan er um góða góðsku. 

– Vit eru sera væl nøgdir við úrslitið. Brasse liggur í einum av kjarnuøkjum okkara og styrkir støðu 

okkara í hesum partinum av Norðsjónum. Tað liggur eisini nærindis verandi undirstøðukervi, sigur 

Helge Hammer, stjóri fyri norska virkseminum hjá Faroe Petroleum, í tíðindaskrivi. 

Brasse liggur  umleið 13 kilometrar sunnanfyri Brage-leiðina, har Faroe Petroleum er meðeigari við 

14,3 prosentum. 

Faroe Petroleum er fyristøðufelag á Brasse við einum ognarluti upp á 50 prosent. Point Resources 

AS, sum Hitec Vision eigur, eigur hina helvtina. 

Í dag er Faroe Petroleum fyrst og fremst eitt leitifelag á norska landgrunninum, men stjórin í 

felagnum segði fyrr í ár, at málið er at verða fyristøðufelag fyri eini størri útbyggingarverkætlan. 

Kelda: offshore.no  
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13.07.2016 - 19:21 

Yvirlit yvir alla leikaraflytingarnar 

Effodeildin: Fleiri feløg hava styrkt seg við fleiri leikarum í summar.  

Á midnátt stongir flytingarvindeygað fyri Effodeildina. Tað merkir, at feløgini tá ikki kunnu styrkja seg 
meir við leikarum, sum frammanundan ikki hava leikaraloyvið í felagnum. TB er liðið sum hevur 
styrkt seg mest meðan flytingarvindeygað hevur verið opið. Niðanfyri eru flytingarnar higartil:  

Broytingar meðan flytingarvindeygað hevur verið opið í summar: (verður dagført)  

KÍ  

Inn: (eingin)  

Út: (eingin)  

 

Víkingur  

Inn: Finnur Justinussen  

Út: Bárður Hansen, Jobin Drangastein og Elias Rasmussen 



 

NSÍ  

Inn: Høgni Madsen, Betuel Hansen og Tobias Wittus Olesen  

Út: Jóhan Jacobsen  

 

B36  

Inn: Oddmar Færø og Eli F. Nielsen  

Út: Høgni Madsen  

 

HB  

Inn: (eingin)  

Út: Heri Mohr, Símin Hansen og Poul Ingason  

 

ÍF  

Inn: Elias Rasmussen  

Út: Oliver Korch og Bogi R. Petersen  

 

Skála  

Inn: Rasmus Andersson og Rógvi Egilstoft Nielsen  

Út: (eingin)  

 

TB  

Inn: Jákup Pauli Breckmann, Heri Mohr, Heine Mortensen, Hanus Mortensen, Aron Sørensen, Poul 
Ingason og Casper Radza  

Út: Hervé Din Din, Joslain Mayebi  

 



AB  

Inn: Símin Hansen, Jobin Drangastein, Rógvi Poulsen og Dion Splidt  

Út: (eingin)  

 

B68  

Inn: Oddur Á. Højgaard og Damir Ibric Yuksel 

Út: André Olsen, Fríði Sigurðsson, Hákun Edmundsson, Ivan Joensen  

 

Nordlysid.fo 

13.07.2016 - 22:20 

Nýggja bretska stjórnin higartil 

Theresa May, sum í dag tók við sum forsætisráðharri í Stórabretlandi, skal í kvøld kunngera, hvør skal 
manna nýggju stjórn hennara.  

Hóast øll nøvnini eru ikki enn komin upp á pláss, so hevur BBC fingið at vita týdningarmiklastu 
postarnar, ið síggja soleiðis út:  

Fíggjarmálaráðharri: Philip Hammond  

Philip Hammond, ið júst hevur verið uttanríkisráðharri, er valdur til fíggjarmálaráðharra. Hann loysir 
George Osborne av, ið hevur lagt frá sær í stjórnini.  

Uttanríkisráðharri: Boris Johnson  

Ein av oddamonnunum handa Brexit, Boris Johnson, skal vera uttanríkisráðharri, og loysir sostatt 
Hammond av á tí sessinum. Johnson hevur áður verið borgarstjóri í London, men hevur ongantíð 
havt ein ráðharrasess.  

Innanríkisráðharri: Amber Rudd  

Av tí at Theresa May nú er forsætisráðharri, so hevur Amber Rudd loyst hana av sum 
innanríkisráðharri. Rudd var orku- og umhvørvisráðharri í undanfarnu stjórn.  

Áhugavert verður at vita, hvussu Rudd og Boris Johnson fara at semjast í stjórnini, tí í Brexit 
stríðnum, har hon var á Remain síðuni, fekk hon nógvar ákoyringar, eftir at hon segði um Boris 
Johnson, at hon hevði ikki havt álit á honum at koyra hana heim eftir eitt kvøld í býnum.  

Verjumálaráðharri: Michael Fallon  

Higartil er Michael Fallon einasti ráðharri, ið varðveitur sess sín.  



Uttanríkisráðharri fyri Brexit: David Davis  

Ein nýggjur sessur er settur á stovn til at standa fyri fráferðini úr ES. David Davis er í Stórabretlandi 
kendur fyri at vera atfinningarsamur móti ES. Hann hevur verið skuggainnlendismálaráðharri fyri 
bæði Michael Howard og David Cameron. David Davis tapti formansvalið hjá teimum konservativu í 
2005 móti David Cameron. 

 Portal.fo 

13.07.2016 - 12:53 

Hans á Bakka verður nú gjørdur um 

Smiðir hjá Mest á Skála eru nú farnir undir at gera umvælingar umborð á framkomna brunnbátinum 
hjá Bakkafrost, Hans á Bakka. 

Í sambandi við, at væl útgjørda skipið í alt størri mun verður brúkt í stríðnum móti laksalús, skal 
kapasiteturin at reinsa fiskin fyri lús økjast. Hetta verður gjørt í sambandi við, at Hans á Bakka skal til 
regluligt eftirlit.  

Portal.fo 

13-07-2016 - 09:21  

Norðborg fer til Grønlands at fiska makrel 

Norðborg, sum hevur verið á makrelveiðu í eina viku í føroyskum sjógvi, siglir inn at landa uml. 500 
tons, tí teir skulu til Eystur-Grønlands at fiska makrel. 

Vit tosaðu við stýrimannin á Norðborg í morgun - Arna Dalsgaard - hann segði, at fiskiskapurin hevið 
verið hampuligur, teir royndu vestur ímóti íslendska markinum, Árni segði eisiini at tað var sera 
góður makrelur teir høvdu fingið - støddin lá millum 390 og 410 gramm, har royndu eisini tvey 
russisk skip. 

Norðborg skal bunkra á Fuglafirði í dag, kl. 6 í kvøld skulu teir landa í Ánunum og í morgin verður 
leiðin sett móti Grønlandi. 

Úr Eystur-Grønlandi frættist, at skipini nú hava hampuligan fiskiskap - umframt Næraberg og 
Slættaberg og 6 grønlendsk skip, so roynir eisini okkurt russiskt skip í Eystur-Grønlandi, tey royna 
eystast í grønlendskum sjógvi - eystur ímóti íslendska- og altjóða markinum 

Jn.fo 

13.07.2016 (12:41)  

Klárt til tjalding í Gøtu 

Seinastu dagarnar hava Óli Zachariassen, familja hansara og hjálparfólk sligið og ballað gras á 

lendinum millum kirkjugarðin og fótbóltsvøllin í Gøtu.  

 Tað er her, at stóra tjaldingarøkið verður, nú G! Festivalurin fer at byrja. Hetta er eitt lendi á umleið 

18.000 fermetrar, har pláss er fyri umleið 1500 tjøldum.  



 Óli Zachariassen sigur, at tað hava verið hugnaligir dagar, nú bøurin er sligin, og grasið er ballað. 

Familja og hjálparfólk hava verið í bønum, og øll hava tikið eina hond í.  

 - Hetta er góður bøur, og í longri tíð hevur tað verið rættiliga turt. So, hetta verður eitt sera 

vælegnað tjaldingarpláss, nú G! Festivalurin stundar til.  

 Óli Zachariassen sigur, at hann hevur fingið umleið 300 ballur við grasi burtur úr, og hann fegnast 

um, at hetta arbeiði hevur gingið so væl.  

 Klokkan 17 í dag letur tjaldingarplássið í Gøtu upp, og eigarin av lendinum sigur, at fólk skulu vera 

hjartaliga vælkomin til Gøtu. 

In.fo 

13-07-2016 19:15  

Isis bumbað eftirlitisstøð uttanfyri Bagdad 

Seks sivil og tveir løgreglumenn hava latið lív, eftir at ein sjálvmorðsbumba brast við eina 
eftirlitisstøð norðanfyri Bagdad 

Átta eru deyð, og minst 23 løstaði, eftir at ein sjálvsmorðbumba brast norðanfyri Baghdad, í 
landslutinum al-Rashidyia. Tað veit tíðindastovan Al–Jazeera at siga. 

Sjálvmorðsbumban brast í einum bili, sum bumbumaðurin koyrdi inn í eftirlitisstøðina. 

Tað er bert ein dagur síðan, at ein onnur sjálvmorðsbumba kravdi tólv mannalív á einum marknaði í 
sama landsluti. 

Bagdad er í serstøðu, eftir at tvær sjálvmorðsbumbur kravdu meira enn 300 mannalív 3. juli í ár. 
Tann bumban var tann ógvusligasta í trettan ár.  

Orsakað av, at tað hava verið so nógvar bumbur seinastu tíðina, hevur USA boðað frá, at tey senda 
fleiri hermenn til Irak at hjálpa Irakisku stjórnini at basa ISIS.  

Keldur:  

www.aljazeera.com 

www.voanews.com 

dimma.fo 

13.07.2016 - 19:45 

Faroe Petroleum funnið olju í Norðsjónum 

NRK skrivar í dag, at Faroe Petroleum hevur funnið olju í Brage-økinum í Norðsjónum. 

Sambært NRK verður mett, at millum 43 og 80 milliónir føt í fundinum. Talan er ikki um eitt stórt 
fund. Til samanberingar er Johan-Sverdrup økið millum 1,7 og 3 mia. føt, men kortini er fundið 
týdningarmikið, metir Helge Hammer, ið er stjóri fyri virkseminum hjá Faroe Petroleum í Norra. 

- Fundið liggur í einum sera áhugaverdum økið og beint við Brage-økið. Um fundið verður nýtt har, so 
fer hetta at leinga um livitíðina hjá boripallunum har, sigur Helge Hammer. 

http://www.aljazeera.com/
http://www.voanews.com/


Faroe Petroleum eigur longu 14,3 prsoent í Bage-økinum, ið Wintershall Norge stendur fyri. 

- Tað er gleðiligt, tá tílík fund verða gjørd í økjum, har alt er til reiðar, soleiðis at tilfeingið kann fáast 
frá boripallum, ið longu eru har, sigur Eldbjørg Vaage Melberg frá norska Oljudirektoratinum við 
NRK. 

Oljan.fo 

Andlát 

Jenny Olanta Midjord, Hirtshals, ættað úr Skúvoy andaðist á Sjúkrahúsinum í Hildesheim 9. juli, 67 

ára gomul. 

Ann Frimann Larsen, ættað úr Klaksvík andaðist í heiminum í Helsingør sunnudagin, 81 ára gomul. 

 


