Álit
í

løgtingsmáli nr. 112/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um framleiðslu,
flutning og veiting av ravmagni (Elveitingarlógin) (Loyvisviðurskifti, miðsavnan, søla,
netvirksemi og ravmagnsmarknaður)
Magni Laksáfoss, løgtingsmaður, hevur lagt málið fram 28. februar 2019, og eftir 1. viðgerð 8. mars
2019 er tað beint Rættarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 20., 27. og 29. mars og 3. og 10. apríl 2019.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við SEV saman við Kommunufelagnum, Vindrøkt saman
við Effo, Demich saman við Magn, Sp/f Rhesa, Vitorku og við landsstýrismannin í heilsu- og
innlendismálum, Sirið Stenberg, saman við Umhvørvisstovuni.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Kristin Michelsen, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Edmund Joensen og Magnus
Rasmussen) tekur undir við, at munandi meira ferð eigur at setast á framleiðsluna av varandi orku
og eisini, at privat feløg fáa betri møguleika at vera við í framleiðsluni, enn møguligt er í dag. Málið
er, at Føroyar skulu verða sjálvveitandi við grønari orku á landi longu í 2030, og skal hetta
framvegis vera eitt realistiskt mál, so má nakað munagott henda við framleiðsluni í nærmastu
framtíð. Framleiðslan av grønari elorku skal fleirfaldast, og her er tørvur á, at allar kreftir lyfta í
felag og við góðum stevi – land, kommunur og privat feløg.
Meirilutin er tó av tí áskoðan, at hettar lógaruppskotið hevur rættiliga stórar og umfatandi
broytingar við sær í Elveitingarlógini. Meirilutin heldur, at hesar stóru og umfatandi broytingar eru
ikki nóg væl lýstar og, at ov nógvar óvissur eru, hvussu ætlanin við lógaruppskotinum fer at ávirka
el-økið, sum tað er skipað í dag. Samanumtikið, so má sigast, at lógaruppskotið ikki er búgvið til
støðutakan.
Meirilutin vil annars vísa á, at 6. mars 2019, samtykti Løgtingið løgtingsmál nr. 75/2018 við
heitinum: Uppskot til samtyktar um sundurskiljing av netinum hjá SEV soleiðis, at netparturin
verður ein sjálvstøðug eind.
Samtyktin var soljóðandi: ”Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri Løgtingið frágreiðing
um, hvussu netið hjá SEV kann verða skilt frá hinum virkisøkinum soleiðis, at fult gjøgnumskygni
verður í kostnaðinum av netpartinum. Løgtingið heitir samstundis á landsstýrið um at samskipa
frágreiðingina við arbeiðið, sum er í gongd í landsstýrinum, í mun til at fáa sett munandi meira ferð
á framleiðsluna av grønari orku - og í hesum sambandi at tryggja størri kapping á framleiðslu- og
sølusíðuni, í tann mun tað gagnar brúkaranum og tænir endamálinum at røkka málinum um, at
Føroyar í 2030 á landi burturav verða riknar við varandi orku.”
Meirilutin metir, at landsstýrið eigur at gera hesa frágreiðing og leggja hana fyri Løgtingið, áðrenn
farið verður víðari við umfatandi broytingum í Elveitingarlógini.

Meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.
Minnilutin (Ingolf Sólheim Olsen, Ruth Vang og Sonja Jógvansdóttir) tekur støðu í tingsalinum.

Rættarnevndin, 24. apríl 2019

Kristin Michelsen
formaður

Magnus Rasmussen

Sonja J. Jógvansdóttir

Ruth Vang

Ingolf S. Olsen

Edmund Joensen

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur

