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Viðv.:  broyting í ferðslulógini – reglur um koyri- og hvílutíð 

Kommunufelagið skal hervið koma við viðmerkingum til omanfyri nevnda lógaruppskot.  

Fyrst av øllum skal viðmerkjast, at hoyringarfreistin er alt ov stutt, eisini hóast uppskotið ikki 

er stórt í vavi. Avleiðingin av hesum er, at málið ikki hevur fingið ta umrøðu og politisku 

viðgerð í Kommunufelagnum, sum slík má vanliga fáa og eiga at fáa. Fyrivarni verður tí eisini 

tikið fyri at koma við ískoytisviðmerkingum, tá uppskotið hevur verið fyri á stýrisfundi í 

Kommunufelagnum.  

Prinsipielt sæð tekur Kommunufelagið undir við at arbeitt verður við at fáa tíðarhóskandi 

reglur viðvíkjandi koyri- og hvílutíð, og at útgangsstøði verður tikið í teimum skipanum og 

royndum, sum er gjørdar í okkara grannalondum.  

Hinvegin metir Kommunufelagið, at uppskotið, ið er sent til hoyringar, ikki er búgvið til 

viðgerð í Løgtinginum. Orðingin í viðmerkingunum, “Uppskotið er ein heimild til 

landsstýrismannin at seta reglur, sum taka støði í altjóða reglum, sum m.a. Danmark og 

onnur skandinavisk lond hava sett í gildi. Enn hevur ein ikki gjørt sær endaligar tankar um, 

hvussu hesar reglur kunnu tillagast til føroysk viðurskifti. “ er ein greið ábending um hetta. 

Kommunufelagið tekur sum útgangsstøði ikki undir við, at lóggivið verður á henda hátt, 

soleiðis at veruliga lóggávuvaldið í slíkum máli verður avreitt til landsstýrið. Í hesum uppskoti 

hevur løgtingið onki veruligt fakta at viðgera ella taka støðu til, annað enn at geva 

landsstýrismanninum heimildir til í kunngerð at seta donsku reglurnar í gildi og møguleikan at 

flyta umsitingina til almennan myndugleika ella einskilda fyritøku, og áseta nærri reglum um 

hetta.  

Kommunufelagið metir ikki, at uppskotið eigur at verða samtykt í verandi líki. Heldur eigur 

fyrireikandi arbeiði at vera gjørt fyri at fáa tilvega faktuellar upplýsingar um hvussu støðan er 

í Føroyum tá ræður um vinnuliga koyring, herundir m.a. at lýsa møguligar trupulleikar við 

manglandi hvílutíð, hvussu er koyring skipað, hvørjar royndir hava bilaeigarar og førarar við 

koyring og hvílu, hvussu er útbúgvingarstøði, eru viðkomandi reglur á arbeiðsmarknaðinum 

o.t. síðani koma við uppskoti til lógarásetingar við støði í hesum arbeiði. 
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Til tann partin av uppskotinum sum snýr sum broytingar í revsing v.m. hevur 

Kommunufelagið einki at viðmerkja. 

Í aðra mátar hevur Kommunufelagið ikki viðmerkingar til uppskotið.  

Vegna  Kommunufelagið 

 
 
Dennis Holm, formaður   Eyðun Christiansen, stjóri 
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