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1.0 Samandráttur 
Hervið svarar Magn kanningini “Oljumarknaðurin í Føroyum”, sum Kappingareftirlitið hevur gjørt.  

Í kanningini førir Kappingareftirlitið fram, at føroyski oljumarknaðurin hevur nøkur eyðkenni, sum 

viðføra vanda fyri avmarkaðari kapping, og tí skal Kappingareftirlitið halda eitt vakið eyga við 

føroyska oljumarknaðinum. Hesum eru vit á samd Magn í. Føroyski oljumarknaðurin er ein av 

mongum, føroyskum marknaðum við slíkum eyðkennum, og sjálvandi skal Kappingareftirlitið halda 

eitt vakið eyga við føroyska oljumarknaðinum og teimum feløgum, sum virka á hesum marknaði. 

Tað hevur Kappingareftirlitið eisini gjørt seinastu mongu árini, og úrsliti av hesum er at føroysku 

oljuprísirnir, enn sum áður, eru sera kappingarført prísaðir í mun til tey lond, vit vanliga sammeta 

okkum við – t.d. Danmark. 

Tí harmast vit um, at Kappingareftirlitið, við skeivum tølum, og uttan at gera neyðugar, nágreiniligar 

marknaðarkanningar og samanberingar, heldur uppá, at feløgini á føroyski oljumarknaðinum ikki 

hava kappingarførar prísir, og at Kappingareftirlitið tessvegna eigur at gera inntriv í føroyska 

oljumarknaðin. Hetta er beinleiðis í stríð við fakta.  

Eisini fílast vit á talgrundarlagið, sum Kappingareftirlitið brúkar at sammeta útlendskar og føroyskar 

oljuprísir. Kappingareftirlitið sammetir føroyskar prísir uttan avsláttrar við útlendskar prísir við 

avsláttrum, stuðlað av einum uppáhaldi um, at eingir avsláttrar verða givnir í Føroyum. Samstundis 

er tað ein veikleiki við kanningini, at Kappingareftirlitið stórt sæð ongantíð undirbyggir síni uppáhald 

við nøktandi tal-, roknskapar- og marknaðargreiningum. Tað tykist ikki, sum Kappingareftirlitið hevur 

áhuga í at skilja teir marknaðir, sum verða sammettir. Man tekur fyrst eina støðu, so finnur man 

nøkur tøl sum kanska kunnu bendast til at stuðla støðuni, man longu hevur tikið, og so brúkar man 

tey, líkamikið um tølini kunnu brúkast ella ei. Hetta viðførir, at Kappingareftirlitið fleiri ferðir brúkar 

skeivt talgrundarlag, tøl ið ikki kunnu samanberast, fyri at stuðla uppundir síni skeivu uppáhald um 

føroyska oljumarknaðin. Hartil er hetta eitt greiningarháttarlag/videnskabsmetode, sum ikki verður 

góðtikin á hægri lærustovnum. 

Tá alt kemur til alt, er fylgjandi ófrávíkilig fakta:  

FAKTA! 

Føroysku gassoljuprísirnir liggja langt undir danskar prísir, frátrekt skattir og avgjøld. Gassoljan 

telir 80% av mongdini av olju, sum verður seld í Føroyum. Diesel og bensinprísirnir liggja eitt vet 

yvir danskar prísir. Leggja vit alla føroysku oljuna saman, so liggja føroysku prísirnir, reinsaðir fyri 

skattir og avgjøld, langt undir donsku prísunum. Hetta er óivað eitt eindømi í føroyskari vinnu. 

Vegna góðu oljuprísirnar, hevur føroyska samfelagið, seinastu 10 árini:  

 spart yvir 3/4 milliard kr., í mun til Danmark, um danskir oljuprísir vóru í Føroyum.  

Føroysku oljuprísirnir er seinastu 10 árini lækkaðir í mun til danskar prísir. Gassoljan og bensinið 

eru lækkaði (90% av mongdini), meðan diesel er hækkað eitt vet (10% av mongdini). Samlað sæð 

er kappingarførið, sum longu var sera gott, styrkt enn meir í mun til Danmark seinastu 10 árini.  

Oljuprísirnir í Føroyum sveiggja neyvt í takt við oljuprísirnar á altjóða marknaðinum, og tað er ikki 

assymmetrisk prísáseting á Føroyska oljumarknaðinum. Tað verður í okkara svari prógvað við 

statistiskum økonometristum/greiningum 
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Fleiri kanningar frá kappingarmynduleikum í øðrum londum vísa á, at tað er lutfallsliga dýrt at reka 

oljufelag í einum lítlum, fjarskotnum oyggjasamfelagi. Kostnaðirnir eru lutfallsliga høgir í mun til 

oljufeløgini, sum virka í størri londum. Hóast hetta, so eru føroysku oljuprísirnir sera góðir, sæð í 

mun til fleiri lond, týdningarmest í mun til Danmark. 

Tað finnast fáar, helst ongar, vinnur í Føroyum, sum kunnu vísa á so góðar prísir samanborið við 

Danmark(frátrekt skattir og avgjøld) sum føroyska oljuvinnan. Kappingarføru oljuprísirnir í 

Føroyum eru sera týdningarmiklir, bæði fyri landsbúskaping, men sanniliga eisini fyri 

privatbúskapin hjá vanliga føroyinginum. 

Og hesa vinnu vil Kappingareftirlitið gera ógvuslig inntriv í, tí tey halda uppá, at hon ikki er 

kappingarfør. Vit spyrja hví, og halda okkum kenna svarið. 

Helst kemst tað av, at kanningin hjá Kappingareftirlitinum er merkt av so stórum feilum og 

misskiljingum, at Kappingareftirlitið kemur til fullkomiliga skeivar niðurstøður í kanningini. Vit fara í 

okkara svarskrivi at vísa á størstu avbjóðingarnar við kanningini. Niðanfyri er ein stutt samanumtøka 

av týdningarmestu viðurskiftunum, sum Kappingareftirlitið feilviðger. Øll hesi verða greinað gjøllari 

seinni í kanningini. 

1.1 Prísurin á føroyska oljumarknaðinum er lægri enn á danska oljumarknaðinum – og munurin økist til 

okkara fyrimunar 

Sum óivað einasta vinna í Føroyum, kann oljuvinnan vísa á, at prísirnir hjá okkum eru betri enn 

danskir prísir, frátrekt skattir og avgjøld. Hetta um vit leggja diesel, bensin og gassoljuprísirnar saman 

og sammeta við Danmark. Gassoljan liggur langt undir danskar prísir, í 2014 var útsøluprísurin í miðal 

68 oyru undir danskar prísir. Gassoljan stendur fyri 80% av mongdini, sum verður seld á føroyska 

marknaðinum, umleið 160 milliónir litrar. Bensin og diesel liggja eitt vet omanfyri, og hetta er 20% av 

mongdini av olju, sum verður seld í Føroyum. Hartil fara vit at vísa á, at prísmunurin á gassolju og 

bensini seinastu 10 árini er betraður munandi til okkara fyrimunar, meðan diesel prísurin er øktur 

eitt vet lutfallsliga í mun til danskar prísir. Samanlagt fyri alla føroyska olju er eingin ivi um, at 

lutfallsliga prísgongdin talar til fyrimuns fyri føroyska samfelagið. Støðan er batnað. 

Kappingareftirlitið viðger eisini munin á donskum og føroyskum oljuprísum, og hartil prísgongdina 

seinastu 10 árini. Niðurstøðan, Kappingareftirlitið kemur til, er skeiv. Tí Kappingareftirlitið brúkar 

skeivt samanberingargrundarlag – skeiv tøl.  

1.2 Føroyska samfelagið hevur spart 750 milliónir krónur seinastu 10 árini vegna góðu, føroysku 

oljurprísirnar. 

Kappingareftirlitið førir fram, at føroyska samfelagið hevur mist pengar vegna høgar oljuprísir, í mun 

til eitt EU miðal ella onnur miðaltøl tey finna. Uppáhaldið er burturvið, og tengd at A) brúk av skeivur 

tølum, B) væntandi innlit í munir millum danskar og føroyskar prísir, og C) eitt ógrundað krav um, at 

oljan í Føroyum skal verða eins bílig og oljan í EU har 500 milliónir fólk búgva ella Stórabretlandi har 

65 milliónir fólk búgva (og uttan at siga hvís so er), og hvørs samfeløg í stóran mun als ikki kunnu 

samanberast við Føroyar, strukturelt ella kostnaðarstøðisliga.  

Magn fer at vísa á, at av tí at føroysku oljuprísirnir eru so kappingarførir við danskar prísir, frátrekt 

skattir og avgjøld, hevur føroyska samfelagið seinastu 10 árini spart meira enn 750 mió. kr., í mun til 

um bara danskir prísir vóru galdandi í Føroyum. Talið hevði verið  minst eina milliard krónur, um 

lutfallið í oljuprísum millum Føroyar og Danmark var tað sama sum millum onnur megin- og útøki. 



3 
 

1.3 Sammanberingarnar hjá Kappingareftirlitinum millum Føroyar, norðurlond og EU lond eru skeivar  

Kappingareftirlitið førir fram, at av tí at føroyski oljumarknaðurin ikki er eins kappingarførur og 

norðurlendsk og EU-miðaltøl, hava oljufeløgini kostað føroyska samfelagnum nógvan pening. Hartil 

heldur Kappingareftirlitið uppá, at gongdin í prísunum í Føroyum sammett við EU-baserað miðaltøl 

er skeiv frá 2007 og frameftir. Tí krevur Kappingareftirlitið, at ógvuslig inntriv skulu gerast í føroyska 

oljumarknaðurin.  

Av tí at Kappingareftirlitið kann staðfesta, hvussu væl føroysku prísirnir klára seg mótvegis donsku og 

norsku prísunum, velir Kappingareftirlitið at taka Svøríki og Finnland við í sammetingina, og gera eitt 

miðaltal. Hetta serliga tí prísirnir í Svøríki eru ógvuliga lágir. Eingin frágreiðing verður givin um hví 

Kappingareftirlitið brúkar Svøríki og Finnland. Eisini kann staðfestat, at Kappingareftirlitið vanliga 

sammetir við Danmark í teirra kanningum. 

Vit fara at vísa á, at samanberingarnar hjá Kappingareftirlitinum millum Føroyar og EU-londini eru 

gjørdar á ósamanbæriligum talgrundarlagi, og tí verður øll samanberingin skeiv. Kappingareftirlitið 

brúkar tøl frá EU-Kommissiónini, og hesi kunnu ikki brúkast í eini sammeting við Føroyar. Fyrst og 

fremst tí at tølini frá EU-kommissiónini eru ein hurlivasi av ymiskum háttarløgum at rokna prísir 

uppá. Greiningarháttarlagið er heilt burturvið.  

Mest álvarsamt er, at fleiri av londunum í tí EU-miðaltali, sum Kappingareftirlitið brúkar, innihalda 

avsláttrar. Hetta merkir, at Kappingareftirlitið sammetir tøl við avsláttrum, við føroyskar listaprísir 

uttan avsláttrar. Tað ber ikki til, sammetingin verður skeiv av hesi orsøk, og tað verða tær mongu 

niðurstøður, sum Kappingareftirlitið ger út frá sammetingunum, eisini. Kappingareftirlitið heldur 

uppá, at ongir avsláttar eru í Føroyum. Her vísa vit í Magn á, at Kappingareftirlitið fullvæl veit, at 

nógvar milliónur krónur verða latnar í oljuavsláttri í Føroyum hvørt ár. Eitt av fleiri dømun um 

avsláttrar til vanligar kundar er “Prístrygging” á gassolju, sum seinastu árini hevur givið góðar 

sparingar til teir privatkundar, sum hava valt at melda seg til. Eitt dømi um avsláttrar til vinnulívið eru 

stórkunda-avsláttrarnir til fiskivinnuna og byggivinnuna. Hóast hetta, so heldur KE uppá, at eingin 

avsláttrar verða latnir í Føroyum.  

1.4 Kappingareftirlitið skal samanbera Føroyar við Danmark.  

Tá vit sammeta Føroyar við útheimin, er vanligt, at vit í Føroyum sammeta við Danmark. Eisini 

Kappingareftirlitið sammetir ofta við Danmark, hetta framgongur av øðrum prískanningum hjá 

Kappingareftirlitinum. T.d. sammetti Kappingareftirlitið í “Bankakanningini” einans við Danmark. 

Sama hendi í prískanningini, sum Kappingareftirlitið og føroysku fakfeløgini gjørdu í 2009, og í 

samanberingini av prísunum á føroyskum og donskum gerandisvørum í 2013. Magn fer at vísa á, at 

Kappingareftirlitið í 2015 kanningini í alt ov lítlan mun sammetir danska og føroyska oljumarknaðin, 

fyri at kanna, um føroyski oljumarknaðurin er kappingarførur. 

Ikki tí, Kappingareftirlitið ger eina sammeting við Danmark. Men hendan sammeting er skeiv og 

óbrúkilig, tí skeiv samanberingartøl verða nýtt (sami trupuleiki sum við EU tølunum – tøl við 

avsláttrum verða sammett við tøl uttan avsláttrar, og niðurstøðan gerst tí 100% skeiv, meiri um 

hettar seinni).  

Vit undra okkum á, at sammetingar við Danmark ikki verða væl meiri brúktar, serliga havandi í huga, 

at føroysku prísirnir á olju standa seg óalmindiliga væl í mun til danskar prísir, og at prísgongdin frá 

2004-2015 absolutt talar til okkara fyrimuns. Og hartil, at aðrar føroyskar vinnur als ikki klára seg so 

væl sum føroysku oljufeløgini í eini sammeting við Danmark. Og tá vit so vita, at Kappingareftirlitið 

vanliga nýtir Danmark at sammeta við (í t.d. Bankakanningini og í prískanningini frá 2009). 
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1.5 Føroysku oljuprísirnir sveiggja neyvt í takt við prísin á olju á altjóða marknaðinum 

Kappingareftirlitið heldur uppá, at útsøluprísirnir á føroyska marknaðinum ikki sveiggja í takt við 

altjóða prísirnar á olju. Uppáhaldið er skeivt. Vit fara at vísa á, at útsøluprísirnir neyvt samsvara við 

prísirnar á altjóða marknaðinum, við tí gjørdu Rockets & Feathers kanningini, sum altjóða 

serfrøðingar í kappingarviðurskiftum hava gjørt. Eisini kanningar, sum Dimmalætting hevur gjørt 

stuðla undir tí fakta, at oljuprísirnir í Føroyum sveiggja í takt við útlandið. Sí annars 1.5 niðriundir. 

1.6 Rockets & Feathers uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum er skeivt 

Eitt av høvuðsargumentunum hjá Kappingareftirlitinum um at álvarslig inntriv skulu gerast í føroyska 

oljumarknaðinum er, at Kappingareftirlitið kann staðfesta sokallaðar “Rockets & Feathers” prísir í 

Føroyum. Tað merkir, at tá oljuprísirnir á altjóða marknaðinum hækka, hækkar føroyski oljuprísurin 

beinanvegin, men tá hann lækkar, gongur seinni við at lækka prísirnar í Føroyum. Uppáhaldið um 

Rockets & Feathers er skeivt, og verður í okkara svari púra afturvíst. Vit fara at prógva hettar við 

nýliga gjørdum statistiskum greiningum, sum eru bygdar á altjóða brúkt og viðurkend modell.  

1.7 Kostnaðurin av at reka eitt oljufelag er væl hægri í Føroyum enn á størri marknaðum sum t.d. í 

Danmark og stóru EU londunum 

Vit fara at vísa á teir stóru munir sum eru á at reka eitt oljufelag í Føroyum og í stóru londunum 

uttanum okkum, t.d. Danmark. Vit fara at vísa á, at tað er ein ørgrynna av viðurskiftum sum gera 

raksturin dýrari í Føroyum. Nógv av viðurskiftunum hava við Economies of Scale at gera, herundir 

hægri innkeypsprís vegna lítla stødd/lága volumen, væl lægri miðalsølu per bensinstøð í mun til 

útlendskar bensinstøðir, og generelt hægri rakstrarkostnaðir av tí at vit liggja har vit liggja.  

1.8 Skulu føroysk feløg framyvir klára EU ella UK prísir um Kappingareftirlitið ikki skal gera inntriv í 

marknaðin?  

Kappingareftirlitið brúkar miðaltøl frá EU til at vísa á, at føroyski oljumarknaðurin ikki er 

kappingarførur. Og tá vit “einans” eru bíligar enn t.d. Danmark, men ikki Svøríki, Polen og UK, so 

heldur Kappingareftirlitið uppá, at føroysku oljufeløgini hava kostað Føroyum fleiri hundratals 

milliónir krónur. Vit seta spurningin, hvørt tað er rímiligt, at Kappingareftirlitið samanber eitt 

oyggjaland í Norðuratlantshøvum við 49.000 íbúgvum, við eina europeiska región við 500 milliónum 

íbúgvum? At Kappingareftirlitið bevíst frávelur teirra vanligu samanberingar við Danmark, tí har 

standa føroysku oljufeløgini seg ov væl. Uttan at taka hædd fyri nøkrum strukturellum 

marknaðarmunum. Uttan at greina marknaðirnar í EU, UK og Føroyum á ein nøktandi hátt  - alofast 

uttan at greina marknaðirnar yvirhøvur.Vit halda ikki, at ein samanbering sigur ikki nakað sum helst 

um føroyska oljumarknaðin – hóast hon var tengd at røttum tølum og gjøllum 

marknaðargreiningum, sum samanberingin tíverri ikki er.  

Vit spyrja samstundis, um øll føroysk vinna skal klára sama prís sum eitt EU-miðal, Svøríki ella UK, og 

at um hesar føroysku vinnur ikki klára eitt EU-miðal, skulu so eisini hesar vinnur regulerast av 

myndugleikunum? Ella um tað bert er føroyski oljumarknaðurin, sum verður kravdur at klára somu 

prísir sum eitt EU-miðal, og um ja, so hví? Leggur Kappingareftirlitið nýggjar standardir fyri framtíðar 

krøv til føroyskt vinnulív við at halda uppá, at um vit ikki klára EU/UK/SE prísir, so kosta vit 

samfelagnum milliónir og milliardir? 

Samstundis fara vit at vísa á, at tað er undrunarvert, at Kappingareftirlitið tykist at halda, at man 

kann gera greiðar niðurstøður um munin millum tveir ymsar marknaðir, uttan at nøkur verulig 

greining av marknaðunum og teimum mekanismum, sum dríva marknaðin, fyriliggja. T.d. kostnaðin 

av at reka eitt oljufelag. Stødd á marknaði. Søla per bensinstøð, osfr, osfr. Vit fara at vísa á, at 

greiningarnar hjá Kappingareftirlitinum eru serstakliga mangulfullar, og at tær eiga at gerast av 

nýggjum. 
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Kappingareftirlitið vísir eisini á, at orsøkin til samanberingarnar millum oyggjalandið við 49.000 

íbúgvum og EU við 500 milliónum er, at man í kappingarhøpi sammetir við “best practice”. Gott nokk 

er hugtakið best practice tikið úr seinnu kanningini, men niðurstøðurnar og uppáhaldini hjá 

Kappingareftirlitinum eru tær somu – klára tit ikki ein prís sum t.d. UK, bíligasta oljulandið í EU, so 

hava tit kostað Føroyska samfelagnum hundratals milliónir! Vit halda, at argumentið er fullkomiliga 

burturvið – hvat kann ein sammeting millum EU og Føroyar geva okkum av info um kappingarføri á 

føroyska marknaðinum, fara vit at spyrja. Hava BP í UK og Magn nógv til felags? 

Vit fara at vísa á, at t.d. kappingareftirlitini í Grikkalandi og Bretlandi ikki brúka óhaldbar “best 

practice” argument, men greina prísirnar á oyggjasafeløgum/fjarskotnum støðum á ein nøktandi 

hátt, hetta t.d. við at viðurkenna munirnar á rakstri av oljufeløgum í smáum oyggjasamfeløgum og á 

meginlandinum. Hesi greina teirra oljumarknaðir út frá veruligum fortreytum, samanbera við økið, ið 

tað er mest nattúrligt at samanbera við, og ikki út frá óviðgjørdum “best practice” samanberingum, 

sum absolutt einki siga um kappingarføri hjá oljufeløgum í smáum oyggjasamfeløgum. 

1.9 Tað ber ikki til at sammeta smá oyggjasamfeløg sum Føroyar við Europeiska meginlandið, uttan at 

taka hædd fyri teimum munum, sum ávirka prísásetingina 

Sum áður sagt, so heldur Kappingareftirlitið uppá, at Magn eigur at hava somu prísir sum EU lond og 

Norðanlond. Enn einaferð fer Magn at vísa á órímiligheitina í hesum kravi, hesaferð við at greina 

munin á oljufeløgum, sum virka í smáum oyggjasamfeløgum, við oljufeløg, sum virka á 

meginlandinum. Vit taka dømi frá kanningum, sum EU hevur gjørt, og vísa á, at hóast tað er 

prísmunur millum eitt meginland og eitt oyggjasafelag, so kunnu hesir munir forklárast við øðrum 

enn manglandi kapping. Og tað eru eisini viðurskifti, sum kunnu forklára, hví t.d. Isle of Man hevur 

væl betri prísir enn fleiri av hinum oyggjasamfeløgunum. T.d. Føroyar.  

1.10 Broyting í marknaðarpørtum fer fram – og á teimum segmentum broytingin er lítil, er ein náttúrlig 

frágreiðing um hví 

Kappingareftirlitið sigur, at sera lítil broyting fer fram í marknaðarpørtunum á føroyska 

oljumarknaðinum, og at hetta týður uppá ein marknað, sum ikki riggar. Hetta er einans partvís rætt, 

og vit fara at vísa á segment, har broytingin í marknaðarpørtum er stór. Samstundis fara vit at greiða 

frá, hví broyting í marknaðarpørtum á summum segmentum ikki er týðandi, tá mett verður um, 

hvørt prísirnir á olju eru í lagi ella ei. 

1.11 Samanberingarnar hjá Kappingareftirlitinum millum Danmark og Føroyar eru skeivar 

Kappingareftirlitið leggur dent á, at ein av orsøkunum til, at ógvuslig inntriv skulu gerast í føroyska 

oljumarknaðin er, at ein sammeting millum prísir í Føroyum og Danmark vísir, at føroyski 

oljumarknaðurin ikki er kappingarførur, og at útviklingin í prísum sammett við Danmark ikki er 

føroyska samfelagnum at gagni. Hetta er beinleiðis skeivt. Vit fara at vísa á, at Kappingareftirlitið enn 

einaferð brúkar skeiv samanberingartøl. Tølini úr Danmark, sum Kappingareftirlitið brúkar, innihalda 

avsláttrar, og hesi tøl verða sammett við føroyskar listaprísir uttan avsláttrar. Tað ber ikki til at gera 

slíkar samanberingar, og niðurstøðurnar verða skeivar av somu orsøk.  

Vit fara at prógva, at um samanberingin verður gjørd av listaprísum, tvs. samabæriligum tølum frá 

Danmark og Føroyum, so verður niðurstøðan hjá Kappingareftirlitinum vend á høvdið.  Stutt sagt, av 

tí at Kappingareftirlitið brúkar skeiv tøl, koma tey til júst øvugtu niðurstøðu sum vit koma til, um tey 

røttu tølini verða nýtt.  

Vit fara eisini at prógva, at føroyski oljumarknaðurin er serstakliga kappingarførur í mun til tann 

danska, at prísgongdin frá 2007 talar til føroyskan fyrimun, og at føroyski oljumarknaðurin er eitt 
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eindømi í Føroyum, tá tað snýr seg um kappingarføri í prísi, frátrekt skattir og avgjøld, í mun til 

Danmark. 

Og til endans fara vit at spyrja, at tá úrslitið av samanberingin er beint øvugt av tí, sum 

Kappingareftirlitið kom fram til við ósamanbæriligum tølum, eigur niðurstøðan hjá 

Kappingareftirlitinum so ikki eisini at verða beint øvugt av tí niðurstøðu, sum nú stendur – tvs at 

staðfest verður, at føroyski oljumarknaðurin er virkin og kappingarførur? 

1.12 Roknskapargreiningarnar, sum Kappingareftirlitið ger, eru so skeivar, og mangulfullar, at tær snøkt 

sagt ikki kunnu brúkast til nakað sum helst í verandi líki.  

Eitt annað centralt uppáhald hjá Kappingareftirlitinum er, at feløgini á føroyska oljumarknaðinum 

vinna ov nógvar pengar, og fáa ov høgt avkast. Fyri at stuðla uppundir hetta uppáhald, roynir 

Kappingareftirlitið at greina roknskapir hjá fleiri útlendskum feløgum, og at konkludera út frá hesum 

greiningum. Vit fara at ávísa, at roknskapargreiningarnar hjá Kappingareftirlitinum als ikki eru 

nøktandi, um man bara hyggur at minstakrøvum til roknskapargreiningar, og kunnu tí ikki leggjast 

sum grund fyri nøkrum uppáhaldum um nakað sum helst. Eisini fara vit at vísa á, at slíkt 

greiningarháttarlag, sum Kappingareftirlitið her leggur fyri dagin, als ikki kann góðtakast. 

1.13 Kappingareftirlitið sær burtur frá tí týdningarmiklu effektivisering, sum Magn hevur framt eftir 2007 

Í eini roynd at argumentera fyri, at Magn hevur eitt størri avkast eftir 2007, orsakað av 

príshækkingum, ger Kappingareftirlitið leiðrættingar av pørtum av roknskapunum hjá Magn frá 2007 

og frameftir. Vit halda, at slíkar leiðrættingar als ikki hoyra heima í seriøsum kanningum. Harnæst, 

um man hóast tað velir at leiðrætta, so skal man leiðrætta alt, ikki bert viðurskifti, sum møguliga 

kunnu stuðla undir einum uppáhaldið hjá tí, sum leiðrættar. Fyri tað næsta kunnu greiningarnar hjá 

Kappingareftirlitinum, í verandi líki, ikki siga nakað sum helst, ið undirbyggir teirra uppáhald.  

Samstundis fer Magn fer at vísa á, at tann eyka vinningur, sum felagið hevur fingið síðan 2007, stavar 

frá effektiviseringum, sum felagið hevur gjørt, og hartil at vaksandi marknaðarpørtum. Tessvegna 

fara vit at afturvísa enn eitt uppáhald hjá Kappingareftirlitinum, samstundis sum vit biðja 

Kappingareftirlitið viðurkenna stóru ávirkanina á lønsemið í felagnum, sum effektiviseringarnar eftir 

2007 hava viðført.  

1.14 Kappingareftirlitið pástendur uttan prógv, Magn skal prógva 

Ferð eftir ferð setir Kappingareftirlitið fram uppáhald, sum ikki verða prógvað. Uppáhald, sum verða 

brúkt í sera víðgongdu niðurstøðunum í kanningini. Tá oljufeløgini so føra fram, at Kappingareftirlitið 

eigur at prógva øll uppáhald, sum tey koma við, vendir Kappingareftirlitið prógvbyrðuni á høvdið, og 

førir fra, at tá oljufeløgini ikki kunnu prógva, at óprógvaða uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum er 

skeivt, so er tað rætt. Tað eru fleiri dømi í kanningini, og Magn fer at vísa á nøkur av teimum.  

1.15 Kappingareftirlitið misskilir, hvat Platts er, og hvussu tað verður brúkt – og tengd at hesi misskiljing 

av Platts avvísir Kappingareftirlitið samstundis vælkend vinnulívshugtøk sum Economies of Scale  

Innkeyp av olju á altjóða marknaðinum eru tengd at prísum, sum felagið Platts almannakunnger. 

Kappingareftirlitið misskilir hvat Platts prísir eru. Skeiva fatanin av Platts verður brúkt sum 

grundarlag at halda uppá, at tað ikki eru serføroyskir innkeypsprísir (tvs. at smá oljufeløg fáa aðrar 

prísir enn stór oljufeløg). Og hetta verður aftur brúkt sum “prógv” fyri, at oljumarknaðurin í Føroyum 

skal regulerast. Vit fara stutt at greiða frá, hvat Platts er, hvussu tað verður brúkt, og sostatt eisini hví 

niðurstøðurnar hjá Kappingareftirlitinum eru skeivar. Eisini fara vit at viðgera margháttliga 

uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum um, at Economies of Scale ikki eru galdandi, tá føroyski 

oljumarknaðurin verður sammettur við stórar, útlendskar marknaðir. 
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1.16 Kappingareftirlitið finnur eitt dømi um eitthvørt, og generaliserar út frá tí 

Vanliga verður ikki hildið, at tað er gott háttarlag, um tú finnur eitt einstakt dømi, og so generaliserar 

tú eina heila vinnu út frá hesum døminum. Her vísa vit t.d. til tað háttarlag, sum verður lært á hægri 

lærustovnum. Kappingareftirlitið brúkar í heilum hetta háttarlagið. Fleiri ferðir í kanningini finna tey 

einstøk dømi, ofta gomul dømi, sum tey brúka at generalisera oljuvinnuna út frá. Vit skulu vísa á 

nøkur av hesum og staðfesta, at Kappingareftirlitið ger víðgongdar niðurstøður út frá einkultum 

dømum, sum altofast eru eini 8-10 ára gomul.  

1.17 Kappingareftirlitið misskilir munin á Gross Retail Margin og skiftisavlopi/bruttovinningi 

Í greiningunum av føroyska oljumarknaðinum, og í sammetingunum við onnur lond, misskilir 

Kappingareftirlitið hvat gross retail margin er í mun til bruttovinning. Og bruttovinningur verður, 

hóast Kappingareftirlitið sigur øðrvísi, als ikki greinaður og sammettur millum lond og feløg, tí at 

Kappingareftirlitið greinar gross retail margin, og ikki bruttovinning.  

1.18 Marknaðarkoncentratiónin á føroyska oljumarknaðinum líkist tí í londunum uttanum okkum 

Kappingareftirlitið førir fram, at útfrá HHI indeksinum er føroyski oljumarknaðurin ov 

koncentreraður, og tí má Kappingareftirlitið gera átøk fyri at fáa fleiri fyritøkur inn á marknaðin. Vit 

fara at vísa á, at um norðurlendsku kappingareftirlitini brúktu somu metodu sum føroyska 

Kappingareftirlitið, so er stórur vandi á ferð á øllum teimum norðurlendsku marknaðunum. Eisini 

fara vit at vísa á, at føroyskar bensinstøðir selja væl minni í miðal per støð enn bensinstøðirnar í 

londunum rundanum okkum, og at tað hartil eru væl fleiri bensinstøðir per íbúgva í Føroyum, enn í 

londunum rundanum okkum. Og allíkavæl vil Kappingareftirlitið hava enn fleiri bensinstøðir í 

Føroyum? 

1.19 Tøl verða ikki greinaði nóg gjølla 

Greiningarháttarlagið, sum Kappingareftirlitið brúkar, tá tøl verða greinaði, er ikki í lagi. Tøl, sum 

Kappingareftirlitið brúkar, verða als ikki viðgjørd nóg gjølla og komptetent. Hetta vísa vit á sera ofta í 

okkara svarskrivi. Í hesum brotinum fara vit at taka nøkur dømi um manglandi talskip og tal-

perspektivering, sum gera niðurstøðurnar hjá Kappingareftirlitinum í besta føri veikar, í ringasta føri 

skeivar 

1.20 Sera nógvir feilir og generellar misskiljingar eru tíverri at finna gjøgnum alla kanningina 

Kanningin er merkt av nógvum feilum, størri og smærri, men sum samanlagt gera at fleiri skeivar 

niðurstøður um føroyska oljumarknaðin verða gjørdar. Vit vísa á nakrar av hesum feilum.  
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2.0 Prísurin á føroyska oljumarknaðinum er sera 
kappingarførur við prísirnar á danska oljumarknaðinum, og 
munurin økist til okkara fyrimun 
Tá sammetingar millum danskar og føroyskar oljuprísir verða gjørdar, og tey somu tølini frá báðum 

londum verða brúkt, kann greitt staðfestast, at føroysku prísirnir eru serstakliga kappingarførir í mun 

til donsku prísirnar. Hartil kann staðfestast, at prísgongdin frá 2005 til 2014 vísir, at føroysku prísirnir 

lutfallsliga eru enn meira kappingarførir nú enn fyrr. Hetta framgongur týðiliga av niðanfyri 

standandi talvu. 

Mynd 1: Prísmunur millum Føroyar og Danmark (DKK/l.) 

 

  

Mynd 1 omanfyri vísir dagliga prísmunin millum Føroyar og Danmark fyri hvørja oljuvøru. Árligir 

miðalprísmunir eru eisini við í talvusniði. 

 

Mynd 1: Prísmunur millum Føroyar og Danmark (DKK/l.)

Source: Source: Danish Petroleum Association (EOF), Magn & Pöyry analysis 

Kelda: Dansk energi- og olieforum (EOF), Magn og Poyry
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2.1 Sera góðir føroyskir prísir í mun til Danmark 
Vit síggja, at prísirnir á bensin og diesel hava søguliga verið hægri í Føroyum enn í Danmark. Gassolja 

er hinvegin nógv bíligari í Føroyum. Prísmunirnir á diesel og bensini eru minkaðir serstakliga nógv 

fyrra hálvár í 2015, og føroysku prísirnir nærkast alsamt donsku prísunum. 

Gassoljan umboðar 80% av mongdini av olju, sum verður seld í Føroyum. Sostatt er gassoljan nógv 

tann týdningarmesta vøran hjá føroysku oljufeløgunum. Myndin omanfyri prógvar, at gassoljan í 

Føroyum var 48 oyru bíligari enn í Danmark í 2005. Eisini sæst, at í 2014 var hon 68 oyru bíligari enn í 

Danmark. Munurin er sostatt øktur 20 oyru síðan 2005, og hetta merkir sjálvandi, at kappingarføri í 

mun til Danmark er økt eftir 2007, ikki minkað, sum Kappingareftirlitið heldur uppá.  

Eisini síggja vit, at um vit leggja gassolju, diesel og bensin saman, so kann greitt staðfestast, at 

samanlangt er oljan bíligari í Føroyum enn í Danmark, frátrekt skattir og avgjøld, og at kappingarførið 

er betrað seinastu árini. Hetta hóast føroyski gassoljumarknaðurin einans er 19% av tí danska, 

meðan diesel og bensinmarknaðurin í Føroyum er umleið 0,6% av tí danska.  

Hetta ber boð um ein marknað, sum er sera kappingarførur, bæði í mun til tað (lutfallsliga stóra) 

landið, vit vanliga sammeta okkum, við, men eisini í mun til aðrar vinnur í Føroyum, sum ikki hava 

eins góð samanberingartøl við Danmark at vísa á (her vísa vit t.d. til ta kanning, sum 

Kappingareftirlitið lat gera í 2009, sum kannaði útvaldar føroyskar vinnur í mun til Danmark – her er 

oljan eitt eindømi um kappingarføri mótvegis donskum prísum, men tað verður als ikki staðfest í hesi 

kanningini). 

Hyggja vit at tí, Kappingareftirlitið skrivar í síni kanning, síggja vit eitt uppáhald um, at gassoljan var 

dýrari í Føroyum enn í Danmark frá 2008 til 2010. Hetta er ikki rætt, sí tølini omanfyri. Alt hettar, 

hóast føroyski marknaðurin einans er 19% av danska marknaðinum, og at føroyski marknaðurin 

hevur nógv dýrkandi element í mun til Danmark. Her vísa vit til brotið um kostnaðarmunirnar av at 

reka eitt oljufelag í einum oyggjasamfelagið í mun til kostnaðin av at reka eitt oljufelag á einum 

meginlandi. Í hesum broti verða stórir kostnaðarmunir staðfestir– meiri um hettar seinni.  

Øll árini hevur føroyska gassoljan verið bíligari enn í Danmark – í miðal 52 oyru undir danskar prísir, 

seinastu 10 árini, frátrekt skattir og avgjøld. Tað er eitt eindømi, at ein føroyskur marknaður leverar 

sína innfluttu vøru langt undir danskar prísir, frátrekt skattir og avgjøld. Verða tíðarskeiði 2008-2014 

samanborið við tíðarskeiðið 2005-2007, so kann staðfestast, at munurin millum Danmark og 

Føroyar í miðal er øktur við 17 oyrum – støðan er sostatt batnað munandi. 

Diesel og bensin hava søguliga verið dýrari í Føroyum enn í Danmark. Sum sagt er føroyski 

marknaðurin í stødd undir 0,6% av tí danska, so prísmunir eru tessvegna væntandi. Vit mangla í 

stóran mun teir stórrakstrarfyrimunir (Economies of Scale), sum donsku oljufeløgini hava. 

Tó skal leggjast dentur á, at frá 2005 og fram til í dag, er munurin á bensini farin úr 60 oyrum í 2005 

niður á 43 oyru í 2014. Ein samanbering av miðal mununum 2008-2014 við miðal munirnar 2005-

2007 vísir eina minking uppá í miðal 18 oyru. Støðan er batnað munandi. Munurin á diesel er 

hækkaður frá 15 oyru í 2005 til 26 oyru í 2014. Ein samanbering av miðal eins og tann fyri gassolju og 

bensin vísir eina hækking uppá 4 oyru. Støðan er versnað eitt vet. 

Tikið samanum, so vísa príssametingarnar týðiliga at: 

1. Týdningarmesta vøran hjá okkum, gassoljan, er væl bíligari enn í Danmark, og prísmunurin er 

øktur síðan 2005. Gassoljan umboðar 80% av oljuni á føroyska marknaðinum, føroyski 

marknaðurin er 19% av danska marknaðinum 
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2. Bensini er eitt vet dýrari enn í Danmark, men munurin er minkaður munandi. Bensin er 0,7% 

av danska marknaðinum, og umboðar undir 10% av mongdini av olju á føroyska 

marknaðinum 

3. Diesel er eisini dýrari enn í Danmark, og munurin er øktur eitt vet. Diesel er 0,5% av danska 

marknaðinum, og umboððar góð 10% av mongdini av olju á føroyska marknaðinum 

4. Samanlagt fyri diesel, bensin og gassolju, so eru føroysku prísirnir væl lægri enn donsku 

prísirnir (reinsað fyri skattir og avgjøld), og gongdin seinastu 10 árini er greitt til føroyskan 

fyrimun 

Flestallar vørur eru væl dýrari í Føroyum enn í Danmark. Serstakliga fáar innfluttar vørur eru so mikið 

bíligari í Føroyum enn í Danmark sum gassoljan. Vit spyrja, um hetta ikki eru greið tekin um, at 

oljumarknaðurin er ein marknaður, hvørs prísir eru føroyska samfelagnum at gagni?  

Ætlar Kappingareftirlitið at gera álvarslig inntriv í ein marknað, sum er eitt eindømi um gott 

kappingarføri sammett við Danmark?  

Hóast Kappingareftirlitið veit, at føroysku oljuprísirnir eru eitt eindømi í kappingarførari prísáseting í 

mun til danskar prísir (Kappingareftirlitið staðfesti hettar longu í eini prískanning í 2009) verður hetta 

ikki tikið sum eitt tekin um ein marknað, sum er kappingarført prísaður. Tvørturímóti, so verður ført 

fram, at kapping væntar, og at tiltøk eiga at verða sett í verk.  

Vit undrast, tí at 80% av okkara vøru er prísað væl undir danskar prísir (reinsað fyri skattir og 

avgjøld), at resterandi 20 prosentini hava ein góðan prís í mun til marknaðarstødd og -fortreytir, og 

at munurin millum danskar prísir og føroyskar prísir seinastu 10 árini fyri 90% av nøgdini luftalsliga 

falla til fyrimuns fyri føroyska samfelagið.  

Eiheldur ivast vit í, at Kappingareftirlitið veit, at leggja vit prísirnar á bensin, diesel og gassolju saman, 

og sammeta við Danmark, frátrekt skattir og avgjøld, so eru føroyska oljan væl bíligari enn danska 

oljan! Hetta er púra greitt, men lesa vit kanningina, skuldi man trúð, at Kappingareftirlitið greinaði 

eina av mongu føroysku vinnunum, hvørs vørur liggja lang omanfyri danskar prísir. 

Leggjast kann afturat, at prísirnir í Føroyum eisini er góðir, sammett við norskar prísir, tá skattir og 

avgjøld eru tikin frá.  

2.2. Økt GRM í Føroyum skal síggjast í mun til føroysk/donsku 
príssamanberingina 
Kappingareftirlitið førir fram, at av tí at GRM í Føroyum er økt seinastu árini, týðir tað uppá ein 

marknað, sum skal regulerast. Hetta er ein skeiv meting. 

Lat okkum fyrst seta økta GRM í Føroyum seinastu árini í eitt nýtt ljós við framúr góðu gongdini á 

føroysku oljuprísunum í mun til donsku oljuprísirnar. Tað, at GRM fer upp, meðan munirnir í prísi 

millum Danmark og Føroyar ganga hin vegin, gevur greiðar ábendingar um, at GRM í Føroyum gerst 

meira kappingarført við danska GRM. Óivað er hettar eisini eitt tekin um høgan og betraðan 

effektivitet. Tá føroysku oljufeløgini klára at tjena pengar við einum lækkandi GRM-lutfalli í mun til 

ein marknað, har vit ávíkavist telja 0,6% (diesel og bensin) og 19% (gassolja), so er effektiviteturin í 

føroysku oljuvinnuni helst góður í mun til Danmark. 

Eisini er sera týdningarmikið at staðfesta, at kanningarnar hjá m.a. griska, bretska og skotska 

kappingareftirlitunum, sum vit fara at greina seinni í hesum svarskrivi, øll viðurkenna, at GRM altíð er 

hægri hjá oljufeløgum, sum reka virksemi á smáplássum ella í oyggjasamfeløgum.   
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Øll hesi kappingareftirlit viðurkenna, at tað er væl dýrari at reka eitt oljufelag á smáplássum og 

oyggjasamfeløgum enn á meginlondum. Kostnaðurin er hægri, og sølan er lægri, og tí staðfesta hesi 

kappingareftirlit, at tað er heilt náttúrligt, at GRM hjá oljufeløgum sum reka fyritøku í smáum 

oyggjasamfeløgum, eru hægri enn GRM hjá teimum oljufeløgum, sum reka fyritøku á einum 

meginlandi.  

2.3 Samanumtøka 

Føroysku oljuprísirnir eru samanlagt væl betri enn donsku oljuprísirnir (og norsku), og prísgongdin 

seinastu 10 árini er til føroyskan fyrimun. Hetta gevur greiðar ábendingar um ein marknað, sum 

riggar sera væl, og sum hevur góðar prísir til føroyska brúkaran. Aðrar føroyskar vinnur klára als ikki 

eins góðar prísir sammett við danskar prísir, reinsaðir fyri skattir og avgjøld. 

GRM uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum er skeivt, og gevur ikki tær ábendingar, sum 

Kappingareftirlitið heldur uppá.  
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3.0 Føroyska samfelagið hevur spart umleið 750 milliónir 
krónur til eina milliard krónur seinastu 10 árini vegna góðu, 
føroysku oljurprísirnar. 
Kappingareftirlitið heldur uppá, at føroysku oljufeløgini hava kostað føroyska samfelagnum dýrt. 

Hetta gera tey við at brúka skeiv norðurlendskt tøl og skeiv EU tøl, og samanbera hesi við føroyskar 

oljuprísir. Vit fara seinni at vísa á, hvussu skeiv sammetingin hjá Kappingareftirlitinum við 

EU/Norðanlond er.  

Í hesum brotinum vilja vit bert staðfesta, at í mun til danskar prísir og aðrar prísir í Føroyum, hevur 

føroyska samfelagið spart yvir eina milliard krónur seinastu 10 árini vegna kappingarføru, føroysku 

oljuprísirnar.  

Føroysku gassoljuprísirnir eru, og hava verið, væl lægri enn danskir gassoljuprísir í fleiri á. Munurin er 

síðan 2007 øktur til føroyskan fyrimun. Diesel og bensin eru eitt vet dýrari enn í Danmark. Samanlagt 

er føroysk olja væl bíligari enn donsk olja, frátrekt skattir og avgjøld.  

Samstundis er 100% greitt frá kanning frá 2009, sum Kappingareftirlitið sjálvt hevur fingið gjørda, at 

stórt sæð allar innfluttar vørur eru dýrari í Føroyum enn í Danmark, ofta væl dýrari. Eitt undantak er, 

og tað er týdningarmesta vøran hjá føroysku oljufeløgunum, gassolja, svarandi til 80% av tí seldu 

mondini av olju á føroyska marknaðinum – og harvið eisini samanlagt øll føroyska oljan.  

Mynd 2: Príssammeting Føroyar og Danmark 

 

Keldur: Magn, Kappingareftirlitið, EOF og Poyri 

Hyggja vit at talvu 2 omanfyri síggja vit, at sammett við Danmark, so hevur føroyska samfelagið spart 

góðar 750 milliónir seinastu 10 árini, við tað at føroysku oljuprísirnir liggja undir danskar prísir. 

Samstundis staðfesta vit, at støðan er batnað munandi um tíðarskeiðið 2008-2014 verður 

samanborið við 2005-2007. 

Tó so. Vit vita frá kanningini hjá Kappingareftirlitinum frá 2009, at flestallar føroyskar vinnur liggja 

væl omanfyri danskar prísir, og her sammeta vit bert við, hvussu tølini høvdu sæð út, um vit raktu 

beint á danskar prísir. 

Vit staðfesta seinni, at tað er óvanligt, at oyggjasamfeløg selja sína olju bíligari enn tættast knýttu 

meginlondini. Eindarkostnaðurin av at reka oljufelag í einum fjarskotnum oyggjalandi er væl hægri 

enn at reka eitt oljufelag á europeiska meginalandinum og í norðanlondum. Tí verða útsøluprísirnir 

hægri á smáplassum. Vit fara seinni í svarskrivinum at taka nøkur dømi frá griksku oyggjunum í mun 

til meginlandið, Highlands & Islands í mun til Skotland, og Isle of Man og Jersey í mun til Bretska 

meginlandið. 

Minni kostnaður fyri føroyska samfelagið, samanborið við Danskar prísir (føroyskir listaprísir  vs Danskir listaprísir)

Bensin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alt tíðarskeiðið 2008-2014 2005-2007

Seldir litrar (1.000 l) 14.833 15.972 16.431 16.226 16.257 15.631 15.339 14.735 14.257 14.040 153.721 106.485 47.236

Munir FO/DK (kr./l) -0,60 -0,61 -0,65 -0,87 -0,46 -0,31 -0,29 -0,36 -0,29 -0,43 -0,49

Munir totalt (í 1.000 kr.) -8.900 -9.743 -10.680 -14.117 -7.478 -4.846 -4.448 -5.305 -4.135 -6.037 -75.688 -46.365 -29.323

-0,44 -0,62

Diesel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Seldir litrar (1.000 l) 18.371 19.259 20.575 20.742 18.812 19.061 18.885 18.908 19.251 20.782 194.646 136.441 58.205

Munir FO/DK (kr./l) -0,15 -0,20 -0,22 -0,56 -0,16 -0,11 -0,07 -0,25 -0,18 -0,26 -0,22

Munir totalt (í 1.000 kr.) -2.756 -3.852 -4.526 -11.616 -3.010 -2.097 -1.322 -4.727 -3.465 -5.403 -42.774 -31.640 -11.134

-0,23 -0,19

Gassolja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Seldir litrar (1.000 l) 224.172 200.997 205.074 176.302 135.474 152.536 141.097 159.160 151.707 159.399 1.705.918 1.075.675 630.243

Munir FO/DK (kr./l) 0,48 0,36 0,38 0,08 0,35 0,67 0,88 0,70 0,76 0,68 0,52

Munir totalt (í 1.000 kr.) 107.603 72.359 77.928 14.104 47.416 102.199 124.165 111.412 115.297 108.391 880.875 622.985 257.890

0,58 0,41

Sparing pr. ár 95.947 58.764 62.721 -11.628 36.928 95.257 118.395 101.380 107.698 96.951 762.413 544.980 217.433

Sparing í kr. pr. seldan litur pr. ár 0,37 0,25 0,26 -0,05 0,22 0,51 0,68 0,53 0,58 0,50 0,37 0,41 0,30
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Vóru føroysku oljufeløgini sum aðrar føroyskar vinnur, og sum oljufeløg í oyggjasamfeløgum flest, 

so lógu okkara innfluttu vørur væl omanfyri danskar prísir. So høvdu vit somu prísskipan sum 

oljufeløg á oyggjasamfeløgum, og sum flestallar aðrar føroyskar vinnur, høvdu føroysku oljuprísirnir 

ligið væl omanfyri danskar prísir, frátrekt skattir og avgjøld. Var hettar veruleikin, so høvdu føroysku 

oljufeløgini tikið yvir eina milliard krónur meiri í prísum seinastu 10 árini.  
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4.0 Talsammanberingarnar hjá Kappingareftirlitinum 
millum Føroyar og EU-hagtøl eru skeivar  
Eitt av týdningarmiklu uppáhaldunum hjá Kappingareftirlitinum um føroyska oljumarknaðin er, at í 

mun til príssammetingar við EU frá 2005 til 2014, eru føroysku oljuprísirnir ikki kappingarførir. Eisini 

verður hildið uppá, at gongdin seinastu árini er skeiv, so at føroysku prísirnir eru enn minni 

kappingarførir enn árini frammanundan.  

Tengd at hesum “greiningum” konkluderar Kappingareftirlitið, at føroysku oljufeløgini hava kostað 

føroyska samfelagnum 100-vís av milliónum. Hetta uppáhald hjá Kappingareftirlitinum eru ein av 

grundarsteinunum undir tilmælinum um at gera ógvuslig inntriv í føroyska oljumarknaðin. 

Sammetingin hjá Kappingareftirlitinum er skeiv, og allar niðurstøður, sum verða tiknar út frá hesi 

sammeting, eru eisin skeivar. Sostatt eisini uppáhaldið um, at oljufeløgini hava kostað føroyska 

samfelagnum pengar. 

4.1 Ósamanbærilig tøl geva skeivar niðurstøður 

Príssammetingarnar hjá Kappingareftirlitinum millum Føroyar og EU verða gjørdar við støði í:  

1. Einum EU miðaltali, sum Kappingareftirlitið hevur frá Oil Bulletin 

2. Listaprísum uttan avsláttur frá føroysku oljufeløgunum.  

Við at kanna taltilfarið hjá Kappingareftirlitinum, kann Magn staðfesta at: 

1. EU-miðaltølini frá Oil Bulletin og føroysku listaprísirnir kunnu als ikki sammetast 

2. Um man sammmetir ósamanbæriligu tølini, verða niðurstøðurnar skeivar  

Tølini frá EU-Kommissiónini og teir føroysku listaprísirnir kunnu ikki sammetast av tí orsøk, at tey als 

ikki eru uppgjørd á sama hátt. Danir vildu sagt, at Kappingareftirlitið sammetir súrepli og bananir.  

Hyggja vit fyrst at føroysku tølunum, so eru tey listaprísir uttan avsláttrar, og tey dekka hartil 100% 

av marknaðinum. Tvs. at tølini eru góð at brúka í kanningarhøpi, tí tey eru A) uppgjørd eins, B) kunnu 

skjalprógvast, og C) dekka 100% av marknaðinum.   

Miðaltølini frá EU-Kommissiónini eru A) ikki uppgjørd eins, B) kunnu ikki skjalprógvast at tey eru 

100% røtt, og C) tey dekka ikki 100% av marknaðinum. Størsta feilkeldan við EU-miðaltølunum er, at 

meðan føroysku tølini, sum sagt, eru listaprísir uttan avsláttrar, so eru fleiri av teimum tølum, sum 

EU-Kommissiónin brúkar sum input í teirra EU-miðaltal, prísir við avsláttri. Einki krav er um at tølini 

skulu gerast upp uppá sama hátt, EU heitir á londini um at lata inn tøl sum eru gjørd upp eins. So er 

bara at vóna, at øll rokna eins, men tað gera tey ikki.  

Vit kunnu t.d. hyggja at niðanfyri standandi dømum úr tal-databasuni hjá EU-Kommissiónini: 

1. Danmark tølini innihalda avsláttrar 
2. Belgien   tølini innihalda ikki avsláttrar  
3. Kroatien  ikki upplýst, um tølini innihalda avsláttrar  
4. Frakland  tølini innihalda avsláttrar 
5. Týskland tølini innihalda ikki avsláttrar 
6. Spanien  tølini innihalda avsláttrar 
7. UK  ikki upplýst, um tølini innihalda avsláttrar 
8. Holland  tølini innihalda ikki avsláttrar 
9. Slovenia ikki upplýst, um tølini innihalda avsláttrar 
10. Italien  tølini innihalda avsláttrar 
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11. Portugal tølini innihalda avsláttrar 
 

Tað vil siga, at tað miðaltalið, Kappingareftirlitið sammetir føroyskar listaprísir uttan avsláttrar við, er 

álvarsliga dálkað av avsláttrum. Tí kunnu tølini als ikki samanberast. Eisini síggja vit, at fyri nøkur av 

londunum eru avsláttrarnir “innraporteraðir”. Tvs. at eingin kann skjalprógva, at tølini eru 100% í 

lagi. Tað einasta, ið sigast kann um tølini er, at hetta er talið, at lokalu oljufeløgini siga, at tey geva í 

avsláttrum.  

Og ikki nokk við tí. Við at kanna greiningarháttarlagið hjá EU Kommissiónini eitt sindur afturat, síggja 

vit eisini, at avsláttrarnir verða uppgjørdir á ymsan hátt í ymsu londunum,  eins og ”market 

coverage” varierar í ymsu londunum.  

Hetta merkir í stuttum at Kappingareftirlitið samanber føroyskar listaprísir uttan avsláttur við eitt EU-

miðaltal sum: 

1. Inniheldur avsláttrar fyri fleiri av londunum, og hevur lond við, sum ikki siga, um avsláttar eru 

við í tølunum ella ei. Eitt er at summi siga ja og summi siga nei – men at tað ikki er greitt, um 

avsláttrar eru við ella ei hjá summun londum er greitt tekin um ótryggleikan í tølunum. 

2. Inniheldur avsláttrar, sum ikki eru eftirkannaðir, men skrásettir sum verðandi teir, sum 

oljufeløgini hava innrapporterað. Tvs. at eingin veit, um teir eru rætt innrapporteraðir 

3. Inniheldur avsláttrar fyri ymisk lond, sum eru gjørdir upp á ymsan hátt 

4. Inniheldur tøl fyri lond, har market coverage varierar ein heilan hóp, og tískil er tað ivasamt 

hvussu umboðandi miðaltalið er fyri hvørt einstakt land 

Tíverri heldur Kappingareftirlitið uppá, at samanberingarnar kunnu brúkast. Kappingareftirlitið 

skrivar í kanningin, at tað er í lagi at gera hesar sammetingar, tí at eingir avsláttrar eru í Føroyum. 

Hetta er ikki rætt. KE veit, at tað eru avsláttrar á føroyska oljumarknaðinum. Bæði til vinnukundar, og 

til privatkundar. Eitt dømi um avsláttrar til privatkundar er okkara “Prístrygging” á gassolju. Tey, sum 

melda til hendan avsláttrarpakka, fáa eina munagóða sparing hvørt ár. 

Eitt dømi um avsláttrar til vinnulívið eru stórkunda-avsláttrarnir til fiskivinnuna. Kanningin heldur 

uppá, at eingir avsláttrar verða latnir í Føroyum. Samstundis sammetir KE føroyskar prísir uttan 

avsláttrar við útlendskar prísir við avsláttrum, og fær sostatt tøl, sum vísa, at prísirnir í Føroyum ikki 

er nóg góðir. Tað er Magn sa áskoðan, at slíkar sammetingar ikki eru nóg góðar. Vit halda, at antin 

sammetir man útlendskar og føroyskar listaprísir, ella útlendskar og føroyskar prísir við avsláttrum.  

Greitt er, at milliónir krónir eru skrásettar í avsláttrum hjá Magn, og at bæði privatfólk og 

vinnukundar fáa hesar avsláttar. Allíkavæl setur kanningin føroyskar prísir uttan avsláttrar upp móti 

útlendskum prísum við avsláttrum, og ger niðurstøður út frá hesi samanbering. 

4.2 Ófrættakend uppáhald og týdniningarmiklar niðurstøður bygdar 
á skeiv tøl 
Greitt er, at Kappingareftirlitið hevur gjørt álvarsligar háttalagsfeilir (metodefejl), hevur brúkt skeiv 

tøl, og sostatt gjørt skeivar niðurstøður.  

Tíverri byggir Kappingareftirlið fleiri av sínum týdningarmestu niðurstøðum á hesar skeivu 

sammetingar, og tí verða niðurstøðurnar eisini skeivar. Hesar skeivu niðurstøður verða seinni brúktar 

av Kappingareftirlitinum at vísa á, at hendan væntandi kappingin hevur kostað føroyska 

samfelagnum nógvan pening.  
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Hetta er álvarsamt, tí út frá tølum, sum ikki kunnu samanberast við føroysk tøl, ger Kappingar-

eftirlitið skeivar niðurstøður um kappingarførið á føroyska oljumarknaðinum, og út frá skeivu 

niðurstøðunum vil Kappingareftirlitið gera víðgongd inntriv í føroyska oljumarknaðin. 

Eisini kemur Kappingareftirlitið við einum, eftir okkara tykki, sera grovum og niðrandi uppáhaldið 

um, at Magn og øll okkara starvsfólk skulu hava kostað føroyska samfelagnum 100-tals milliónir. 

Grova og niðrandi uppáhaldið er, eins og aðrar niðurstøður, tengdar at skeivu sammetingunum av 

EU-miðaltølunum og føroysku tølunum.  

Tað er okkara greiða fatan, at øll viðurskifti, sum á nakran hátt eru tegnd at skeivu 

samanberingunum millum føroyskar prísir og ófulfíggjaðu miðaltølunum frá EU-Kommissiónini, mugu 

gerast á nýggjum. Tað verði seg greiningar, niðurstøður, inntriv ella henvísingar, alt skal takast upp til 

nýggja viðgerð.  

Harumframt halda vit, at tað er sera ivasamt, hvat ein samanbering millum føroyskar prísir og EU-

prísir skal brúkast til, í eini kanning sum hesari. Samfeløgini og búskapirnir eru í stóran mun 

grundleggjandi ymisk bæði innan fyri EU og millum EU og Føroyar.  

Í hvussu er má eitt minsta krav til eina slíka kanning verða, at man sammetir somu tøl, og at man 

tryggjar at samanberingarnar eru validar. Tó, avbjóðingin er, at um tey somu tølini verða sammett, 

so hevur Kappingareftirlitið onga sak – og tí fara tey langt fyri at argumentera fyri at Oil Bullitin 

prísirnir eru í lagi at brúka sum samanbering. 

5.0 Skulu føroysk feløg framyvir klára EU ella UK ella SE 
prísir, um Kappingareftirlitið ikki skal gera inntriv í 
marknaðin? 
Vit hava staðfest omanfyri, at EU-miðaltølini, sum Kappingareftirlitið sammetir føroyskar prísir við, 

eru ónýtilig og allar greiningar og niðurstøður, sum eru tengdar at ósamabæriligu tølunum, eiga í 

besta føri at verða gjørdar av nýggjum, ella tiknar heilt burturúr kanningini.  

Tá tað er staðfest, loyva vit okkum eina løtu at ímynda okkum, at tølini, hóast alt, eru í lagi. Fyri tað 

fyrsta kann tá staðfestast, at føroyska oljan enn sum áður er bíligari enn tann danska! 

Harnæst haldi vit, at tað er týdningarmikið at viðgera uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum um, at  

um føroysku oljufeløgini ikki klára somu prísir sum EU-londini (ella Stórabretland ella Svøríki), og at 

um prísgongdin ikki er eins, merkir hetta, at føroyski oljumarknaðurin hevur avmarkaða kapping, og 

at føroysku oljufeløgini útnytta sína marknaðarstøðu til at vinna ein yvirnormalan profitt. 

Uppáhaldið er púra burturvið. Serliga havandi í huga, at argumentatiónin hjá Kappingareftirlitinum 

einans er tengd at teimum ósamanbariligu EU-miðaltølunum, og ikki byggir á veruligar greiningar av 

marknaðunum í Føroyum og í EU, og áhaldandi ákærur um assymmetriska prísáseting, ið staðiliga 

verður avvíst av okkum í hesum svarskrivi.  

Eingin vinnugreingari fer at samanbera marknaðir í heilt ymiskum londum, uttan at greina tær 

fortreytir, sum eru galdandi á marknaðunum, sum verða sammettir. Hetta er tíverri ikki einans 

galdandi fyri EU-samanberingar. Allar samanberingarnar við lond eru mangulfullar, tað verði seg við 

norðanlond, Australien, Singapore ella Grønland.  

Tað er ikki góður greiningarháttur at taka nøkur tilvildarlig (miðal) tøl, sum man ikki eingang hevur 

metodu-tryggjað, og so sammeta ymisk lond, uttan eisini at greina, hvussu marknaðirnir, londini og 

búskapirnir síggja út, og hvat eyðkennir teir.  
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Um Kappingareftirlitið vil sammeta Føroyar við útlond, má Kappingareftirlitið gera veruligar 

marknaðargreiningar. Røtt tøl mugu brúkast, tey mugu vera samanbærilig og gjørd upp á sama hátt 

sum tey føroysku tølini man sammetir við.  

Kappingareftirlitið má eisini í minsta lagi hava niðanfyri standandi viðurskifti greinaði, um haldbarar 

niðurstøður skulu gerast av føroyska og einum útlendskum marknaði:  

1. Stødd av oljufeløgum – hvussu stóra samráðingarstyrki hava tey tá tey keypa inn 
2. Eru oljureinsiverk í londunum, og/ella hvussu nógv oljureinsiverk liggja nærhendis/í 

grannalondunum, hvussu lætt er hjá oljufeløgunum at fáa nógv boð uppá teirra oljutørv 
3. Hvar fáa feløgini olju frá, verður oljan innflutt við skipi, um ja, hvussu stór eru skipini 
4. Í hvussi eru oljufeløgini vertikalt integrerað – eiga tey boriplattformar og oljureinsiverk 
5. Hvussu verður oljan flutt – við rørum, við bilum 
6. Hvussu stórir eru tangabilarnir í mun til teir føroysku 
7. Eru nógvar smáar oljugoymslur ella færri stórar 
8. Liggja goymslurnar tætt við stórbýir, hvussu langt verður koyrt 
9. Hvussu nógvar bensinstøðir eru í landinum 
10. Hvat er miðalsøla per bensinstøð 
11. Hvat er lønar-, prís-, rentu- og kostnaðarstøðið annars í landinum 
12. Hvørji krøv hava myndugleikarnir í landinum til oljufeløg og teirra aktivir – eru tey t.d. eins 

hørð í Portugal og í Føroyum, og um ikki, hvørja ávirkan hevur hettar á kostnaðarstøðið? 
 

Einki av omanfyri standandi er við í sammetingini av EU og Føroyum. Ei heldur í samanberingini við 

nøkur av londunum kanningin hevur við, t.d. Svøríki, Stórabretland, Singapore, Australia, Grønland 

og Svøríki. Hetta er ikki nøktandi,men eitt gott dømi um tað (manglandi) greiningarháttarlag, sum øll 

hendan kanningin er bygd á.  

Vit fáa okkum illa at trúgva, at Kappingareftirlitið, í fullum álvara, heldur, at um føroysku oljufeløgini 

ikki klára somu prísir og treytir, sum oljurisar í Týsklandi (82,5 milliónir íbúgvar), Fraklandi (64,5 

milliónir íbúgvar), Polen (38,5 milliónir íbúgvar) ella øðrum av londunum, sum tilsamans umboða EU 

regiónina við omanfyri 500 milliónum íbúgvum, so er okkurt galið við prísunum á føroyska 

oljumarknaðinum?  

Og vit eru, satt at siga, rættiliga skelkaði yvir, at Kappingareftirlitið leggur okkum undir at hava 

kostað samfelagnum 100-tals milliónir, tí vit ikki hava somu prísir sum t.d. Týskland, Polen, Rumenia, 

Ungarn, Bulgaria, Bretland og Frakland. 

5.1 “Best Practice” greiningarháttarlagið kann ikki brúkast 

Í endaligu kanningini hevur Kappingareftirlitið sletta hugtakið “best practice”, sum var sera nógv 

brúkt í hoyrinskanningini, Kappingareftirlitið sendi til oljufeløgini. Hóast tað, so eru niðurstæøðurnar 

júst tær somu, sum tá best practice hugtakið var eitt centralt punkt í kanningini. Tí lata vit niðanfyri 

standandi viðgerð av best practice hugtakinum standa, eisini tí vit halda, at tað væl greiðir frá, hví 

man ikki bara kann samabera føroyskar prísir við eitt EU miðal, uttan at greina marknaðirnar á 

rættan hátt.  

Kappingareftirlitið grundar sítt væl av sammetingarmarknaðum við, at man innan 

kappingargreiningar brúkar “best practice” sum samanberingargrundarlag. Tvs at tað er í lagi at 

samanbera Føroyar og Kina, um t.d. Kina hevur bíligari høsnarungaprísir enn Føroyar. So brúkar man 

Kina sum Best Practice. Vit eru sera  ósamd við hesum háttinum at greina uppá. Hvat sigur “best 
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practice” EU-prísir um føroyska oljumarknaðin? Eins lítið og stk. prísurin á høsnarungum í Kina sigur 

nakað um, hvussu kappingarførir høsnarungaprísirnir hjá FK í Fuglafirði eru.  

Fær Kappingareftirlitið nakað munagott at vita um føroyska oljumarknaðin, við at sammeta eitt 

oyggjaland í Norðuratlantshavi við 49.000 íbúgvum, við eina europeiska región við 500 milliónum 

íbúgvum, ella sum Stórabretland við 65 milliópnum íbúgvum, har centralgroymslur, oljuleiðingar á 

landi, oljuleiðingar frá oljureinsiverkum til centragoymslurnar, ovurstórir tangabilar, oljureinsiverk, 

og fleiri 100 milliónir kundar gera raksturin av oljufeløgum lættari enn í Føroyum. Um 

Kappingareftirlitið heldur tað, so eigur Kappingareftirlitið at greiða gjølla frá hví, í eini kanning sum 

hesari. Og hartil unndirbyggja uppáhaldið við veruligum vinnugreiningum – ikki einans við 

uppáhaldum, sum als ikki verða prógvaði, og at siga, at “best practice” er orsøkin. 

Vit fara seinni í okkara svarskrivi at vísa á, at kappingareftirlitini  í Grikkalandi, Bretlandi, Highlands & 

Islands / Skottlandi, Jersey og Isle of Man øll somul viðurkenna tað faktum, at tað er væl dýrari at 

reka oljuvirksemi í einum lítlum oyggjasamfelag, enn tað er á einum tættbygdum meginlandi. Og her 

sammeta vit ikki føroysku prísirnar við hesi oyggjalond, tí munir eru, og vit kenna ov lítið til 

marknaðin í hesum londum til at kunna siga, um prísmunir eru náttúrligir,  

Vit staðfesta bert, at útlendsk Kappingareftirlit góðkenna prísmunir millum omanfyri nevndu oyggjar 

og nærmastu meginlondini. Tað gera tey uttan at rógva uppundir, at ein prísmunur merkir, at 

manglandi kapping og ov høgan vinning – men at hetta kemst av tí at tað er væl dýrari at reka eitt 

oljufelag í einum lítlum oyggjasamfelagið. So siga hesi kappingareftirlitini í teirra kanningum.  

Men føroyska Kappingareftirlitið er av eini aðrari áskoðan – Føroyski oljumarknaðurin skal 

sammetast við Best Practice - eitt EU-miðal, Svøríki, Stórabretland.  

5.2 Skal bara føroyska oljuvinnan klára EU miðalprísir, ella allar 
føroyskar vinnur? 
Nú Kappingareftirlitið brúkar eitt EU miðal ella svenskar prísir at at gera niðurstøður um 

kappingarførið á føroyska oljumarknaðinum, vilja vit á Magn fegin vita, um allar aðrar vinnur í 

Føroyum eisini klára somu prísir sum Svøríki, ella Týskland, Polen, Frakland og øll hini EU londini við 

tilsamans omanfyri 500 milliónum íbúgvum? 

Fer Kappingareftirlitið at krevja, at tað almenna setur tiltøk í verk mótvegis øllum virksemi í Føroyum,  

sum ikki klárar somu prísir sum eitt EU miðal? Ella er tað eitthvørt serligt við føroyska 

oljumarknaðinum sum ger, at júst her er eitt EU miðal rætta samanberingin?  

Hvussu við fjarskiftismarknaðinum, matvørumarknaðinum, flogmarknaðinum, 

bankamarknaðinum, – klára hesir eitt EU miðal við teirra høvuðsvørum? Klára hesir seg eins væl í 

samanberingini við danskar prísir eins og føroysku oljufeløgini klára seg við sínum høvuðsvørum 

(80% av føroysku oljuni er væl bíligari enn í Danmark, frátrekt skattir og avgjøld, meiri enn 1 

milliard spard føroyska samfelagnum uppá 10 ár í mun til danskar prísir)?  

Um “best practice” argumentið verður grundarsteinurin undir tí arbeiði, sum Kappingareftirlitið ger í 

Føroyum, skal so Atlantsflog klára somu prísir sum Easy Jet leiðin millum London og Barcelona? Skulu 

vit framyvir flugva úr Vágum til Keypmannahavnar fyri 200 kr? Tað má verða niðurstøðan – og hetta 

verður væl eisini staðfest, uttan nakra sum helst greining av mununum millum Atlantsflog og tann 

føroyska marknaðin, og Easy Jet og tann marknaðin tey kappast á. Ella? Eru føroysku flogprísirnir á 

sama støði sum eitt EU miðal frá 2005 til 2014?  
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Verða telefeløgini, Atlantsflog, bankarnir og gerandisvøruhandlarnir løgd undir somu ákærur sum 

føroysku oljufeløgini, um tey ikki klára eitt EU miðal? 

Hví velur Kappingareftirlitið at samanbera føroyska bankamarknaðin við danska bankamarknaðin, 

meðan oljumarknaðurin verður samanborin við eitt EU-miðal – serliga havandi í huga, hvussu 

frálíka væl oljufeløgini standa seg í prískapping við donsku oljufeløgini? Er tað objektiv kriterium 

sum gera hettar? Skal føroyski bankamarknaðurin ikki samanberast við teir heilt stóru EU 

marknaðirnar? 

Eru føroysku teleprísirnir frá 2005 til 2014 á støði við eitt danskar prísir? Um nei, merkir tað at 

Fjarskiftiseftirlitið hevur givið føroyska telemarknaðinum loyvi til at taka prísir, sum liggja omanfyri 

danskar prísir, tvs. eru ov høgir, meðan aðrar treytir verða settar oljumarknaðinum? Hví? Er nakað 

serligt við føroyska oljumarknaðinum sum ger tað?  

Hvussu nógv hava Føroya Tele, Vodafone og Fjarskiftiseftirlitið kostað føroyska samfelagnum 

seinastu 10 árini, um tey ikki hava klárað EU/danskar prísir?  

So vítt Magn veit, so viðurkennir Fjarskiftiseftirlitið í teirra sammetingum av teirra príssammetingum 

við útlond, at “purchasing power” og “economies of scale”. Fólkatal og onnur týdningarmikil 

viðurskifti ávirka prísmunirnar millum Føroyar og útlond. Tá Fjarskiftiseftirlitið, av røttum, 

viðurkennir fundamental hugtøk innan vinnulívsbúskap, tá kappingarførið hjá almenna Føroya Tele 

skal metast, hví vil Kappingareftirlitið ikki viðurkenna somu hugtøk, tá prískappingarføri hjá privatu 

oljufeløgunum skal metast? 

Eisini kunnu vit, í besta “best practice” anda spyrja Kappingareftirlitið, um prísurin á eini kurv av 

matvørum í Føroyum er á sama prísstøði sum eitt EU-miðal? Hvussu stendur føroyska 

matvøruvinnan seg í kapping við stórar, polskar supermarknaðir? Eru matvøruprísirnir í Føroyum á 

sama støði sum í Danmark? Og hví ikki Kina ella India – ísv mat er India væl meira “best practice” enn 

EU og Danmark.  

Og er tað rímiligt at krevja, at matur í Føroyum er eins bíligur sum í Polen? Hetta er ein sera 

týdningarmikil spurningur, tí í kanningini rør Kappingareftirlitið uppundir, at matvøruhandlarnir og 

annað vinnulív, sum á ongan hátt standa seg eins væl í kappingini við danskar prísir sum oljufeløgini í 

Føroyum, skulu selja brennievni við Kappingarráðsins hjálp, tí oljufeløgini skulu tvingast at geva 

øðrum feløgum atgongd til okkara oljugoymslur. 

Vit kunnu bara staðfesta, at ein kanning frá 2013 prísunum á gerandivørum í føroyskum handlum, 

samanborið við danskar handlar vísti, at vørurnar í bíligasta handlinum í Føroyum, samlað sæð 

vóru 35% dýrari enn í tí dýrara handlinum í Danmark1. 

Vinarliga leggið til merkis, at vit á Magn á ongan hátt ynskja at seta spurnartekin við aðrar vinnur í  

Føroyum. Vit seta einans eitt sera stórt spurnartekin við vánaliga greiningarháttarlagið, 

Kappingareftirlitið leggur til grund fyri kanningar sínar. Um hetta verður framtíðar leisturin, sum 

føroysk vinna skal kannast eftir, so verður ruðuleiki. 

Tað er prógvað, at í mun til danskar prísir eru føroysku oljuprísirnir væl meiri kappingarførir enn 

flestallar føroyskar vinnur. Hetta staðfesti Kappingareftirlitið sjálvt í 2009. Hví skulu oljufeløgini 

seinastu 10 árini í miðal liggja meira enn 50 oyru undir danskar gassoljuprísir, frátrekt skattir og 

                                                           
1 http://www.kapping.fo/fo/kunning/tidindi/priskanning/ Lægsti prísurin í Føroyum var 714,68 kr. í 
meðan hægri prísurin í DK var 528,25 kr. Tey 35% framkoma sum: 714,68/528,25-1*100 = 35,3%)  
 

http://www.kapping.fo/fo/kunning/tidindi/priskanning/
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avgjøld, meðan allar aðrar týdningarmiklar vinnur, serliga tær sum handla við innfluttum vørum eins 

og oljufeløgini, í Føroyum liggja væl omanfyri danskar prísir? Og so fáa vit enntá at vita, at álvarslig 

inntriv skulu gerast í okkara vinnu, tí prísirnir eru ov høgir! 

Heldur burdi Kappingareftirlitið arbeitt umvent. Oljufeløgini, sum kanska hava spart samfelagnum 

yvir eina milliard seinstu 10 árini vegna serstakliga kappingarførar prísir í mun til Danmark, burdu 

fingið beinleiðis atgongd til allar goymslur hjá føroyskum matvøruhandlum, so at vit kundu roynt at 

fingið eins stóran mun millum føroyskan og danskan innfluttan mat, sum vit hava klárað at fingið 

millum føroyska og danska olju. 

Men heldur vil Kappingareftirlitið við lóg tvinga kappingarførar vinnu at geva pláss til 

ókappingarførar vinnur. Kemur hetta brúkaranum til gagns?  

5.3 Hvar eru marknaðargreiningarnar? 
Og so er tað sjáldsamt, at EU tølini bara verða staðfest, og so brúkt at gera greiðar niðurstøður út frá, 

saman við einum “best practice” uppáhaldi. Kanningin viðgerð als ikki veruleikan og strukturin 

handan tølini. Hví eru tølini, sum tey nú einaferð eru? Hvussu síggja marknaðarnir út. Hvussu verður 

oljan flutt, hvussu stór eru feløgini, hvussu nógvar kundar hava tey, hvørja atgong hava tey til fígging 

osfr. 

Minsta kravið til eina haldbara kanning er, at tølini man brúkar sum samanberingargrundarlag, 

kunnu samanberast. Einki av hesum er gjørt í hesi kanningini, og tí eiga allar sammetingar við EU at 

verða gjørdar á rættan, metodiskt validan hátt. Tí sum tað stendur nú, sigur sammetingin ov veik.  

Umframt tann grundleggjandi metodiska feilin at samanbera prísir, ið snøgt sakt ikki eru sambærligir, 

tí man m.a. samanber netto við brutto, eru eisini onnur viðurskifti, ið beinleiðis tala ímóti at gera 

eina samanbering við ES prísir. Tað eina er eitt væl lægri, og sera ymiskt kostnaðarstøði í ES, og eitt 

nógv størri fólka- og akfarsgrundarlag pr. bensinstøð. 

5.4 Lønar- og kostnaðarstøðið er sera ymiskt 

Ein annar trupulleiki við samanberingum við EU-prísirnar er, at kostnaðarmunirnir í ov lítlan mun 

verða brúktir at samanbera við føroyska prís- og kostnaðarstøði.  

Eitt skjótt yvirlit yvir munirnar í lønarkostnaði pr. tíma innan fyri EU fæst við at sláa upp í Eurostat.  
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Eurostat2 staðfestir til dømis fyri 2014, at miðal tímakostnaðurin í ES í miðal var 24,6 Evrur, men at 

tað eru rættliga stórir munir á lønarstøðinum í ymisku londunum. 

 

Tímakostnaðurin varierar millum 3,8 og 40,3 Evrur í ES-londunum. Í nærum 60% av londunum er 

tímakostnaðurin einans helmingurin av kostnaðinum í Danmark.  

Tað skuldi næstan verið óneyðugt at nevnt, at hetta sjálvsagt hevur sína stóru ávirkan á kostnaðin at 

reka oljusøluvirksemi, har ið lutfalsliga stórur partur av rakstrarútreiðslunum eru lønir, og sostatt vil 

tað eisini hava sína ávirkan á oljuprísirnar. Hetta merkir tó ikki, at oljuprísirnir neyðturviliga fylgja 

kostðanarstøðinum í londunum, men tað merkir, at skal ein valid samanbering av oljuprísum millum 

lond gerast, so mugu nágreiniligar kanningar av m.a. prísstøðinum í ymsu londunum gerast. 

Og tí kann man enn einaferð spyrja seg sjálvan um relevansin í samanberingini við ES oljuprísirnar, 

uttan at veruligar konstðanarsamanberingar verða gjørdar. Hartil stuðlar hetta undir tí, sum 

Kappingareftirlitið vanliga ger í sínum sammetingum – tey sammeta við Danmark, eins og tey áttu 

at gjørt nú. Tí har líkist kostnaðarstøði meiri enn fyri fleiri av hinum londunum, lóggeving líkist, 

trygdarstøði og almenn krøv líkjast osfr. 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Hourly_labour_costs 

EUR 2014

European Union (28 countries) 24,6

Denmark 40,3

Belgium 39,0

Sweden 37,4

Luxembourg 35,9

France 34,6

Netherlands 34,0

Finland 32,3

Austria 31,5

Germany 31,4

Ireland 29,8

Italy 28,3

United Kingdom 22,3

Spain 21,3

Cyprus 15,8

Slovenia 15,6

Greece 14,6

Portugal 13,1

Malta 12,3

Estonia 9,8

Slovakia 9,7

Czech Republic 9,4

Croatia 9,4

Poland 8,4

Hungary 7,3

Latvia 6,6

Lithuania 6,5

Romania 4,6

Bulgaria 3,8

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Hourly_labour_costs
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5.6 Títtleiki av bensinstøðum 
Eitt annað viðurskifti, ið spælir inn í samanberingini er títtleikin av bensinstøðum. Til hetta kunnu vit 

brúka talið av íbúgvum og tal av akførum pr. bensinstøð, sí niðanfyri standandi myndir: 

 

Kelda: EOF (hagtøl frá Energinoter 2014:15), og Kappingareftirlitið 

 

Kelda: EOF (hagtøl frá Energinoter 2014:15), og Kappingareftirlitið 

 

Hini londini hava ein støðtíttleika3, ið liggur langt niðanfyri tann í Føroyum. Sostatt er grundarlagið 

fyri at reka bensinsøluvirksemi munandi betur í nærum øllum londunum, ið vera tikin við í 

samanberingargrundarlagnum, tá hugt verður eftir borgarum og bilum pr. støð. Alt annað líka vil 

hetta viðføra ein væl lægri miðalkostnað pr. seldan litur á ymisku bensinstøðunum runt í Europa enn 

í Føroyum. Og hetta vil sjálvandi ávirka útsøluprísin. 

                                                           
3 Grikkaland er einasta landið ið hevur hægri títtleika. Orsøkin er nokk, at tað eru nógvar smáar 
oyggjar í Grikkalandi, ið mugu hava sína bensinpumpu ella –støð. Og her verður eisini víst á stóru 
munirnar millum meginlandi og oyggjarnar í kanningum, ið gjørdar eru. 
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Eisini hesi viðurskifti skulu takast við í eini sammeting millum Føroyar og EU – men Kappingareftirlitið 

tekur eingi atlit uttan at siga, at oljufeløgini í føroyum hava sjálvi valt, hvussu nógvar bensinstøðir 

man hevur.  

Samanumtikið eru vit óalmindiliga illa nøgd við “best practice” háttin hjá Kappingareftirlitinum, ikki 

minst tí føroysku oljufeløgini eru einastu feløg í landinum, sum verða undirløgd hesum 

greiningarhátti. Uttan forkláring, og uttan orsøk. Øll hendan greiningin skal gerast umaftur, sama 

greiningarháttarlag (metode) sum kappingareftirlit í hinum londunum brúka, skal eisini brúkast í 

Føroyum, og føroysku oljufeløgini hava rætt at verða viðfarin eins og aðrar vinnur í Føroyum – vit 

skulu ikki liva upp til krøv, sum ikki verða sett øðrum vinnum. 

Á so tunnum grundarlagi, og við so ivasomun greinigarháttarlagi og samanberingum, verða vit á 

Magn løgd undir at hava kostað føroyska samfelagnum nógvar pengar vegna vánaligar prísir. Og 

hetta hava vit sera trupult við at góðtaka.  

So samanumtikið eru stórir metodisktir trupulleikar í samanberingini av prísunum í kanningini hjá 

Kappingareftirlitinum. Verður harumfrat hugt eftir strukturellum viðurskiftum, so kann skjótt 

staðfestast, at prísstøði, títtleiki av bensinstøðum og aðrir strukturellir landamunir gera, at 

samanberingin við ES (og hervið eisini Svøríki og Stórabretland) gerst sera trupul, um marknaðirnir 

ikki verða viðgjørdir og greinaðir ordiligt. 
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6.0 Tað ber ikki til at samanbera smá oyggjasamfeløg sum 
Føroyar við EU, uttan at taka hædd fyri teimum munum, 
sum ávirka prísásetingina 
Føroysku oljufeløgini hava fleiri ferðir gjørt Kappingareftirlitið vart við, at tað eru stórir munir at reka 
eitt oljufelag í einum lítlum oyggjasamfelagi, í mun til størri lond í Skandinavia ella á europeiska 
meginlandinum. Kappingareftirlitið vísir hesum aftur, og noktar at viðurkenna hugtøk sum 
Economies of Scale, og at kostnaðarstøði hjá oljufeløgunum í oyggjasafeløgum er hægri enn hjá 
feløgum á meginlandinum. Og at prísirnir á olju í oyggjasamfeløgum sjálvsagt eru hægri enn í stórum 
londum. Og at GRM vanliga er hægri hjá oljufeløgum, sum virka í oyggjasamfeløgum. 
 
Vit fara í hesum brotið at vísa á, at kappingareftirlit í øðrum londum ikki eru samd við føroyska 
Kappingareftirlitið í omanfyri standandi. Kappingareftirlit í øðrum londum viðurkenna, at: 
 

1. Kostnaðurin av at reka eitt oljufelag í einum oyggjasamfelagi er hægri enn á meginlandinum 
2. Tað er ein sjálvfylgja at útsøluprísirnir í oyggjasamfeløgum eru hægri enn aðrastaðni, uttan 

at hetta merkir, at oljufeløgini, sum virka í oyggjasamfeløgum, gera sær dælt av manglandi 
kapping, og/ella hava ov høgan vinning 

3. GRM í oyggjasamfeløgum við lágari sølu vil verða hægri enn í londum við høgari sølu, uttan 
at hetta er tekin um at oljufeløgini gera sær dælt av støðuni 

 
Vit taka nøkur dømi, og heita samstundis á føroyska Kappingareftirlitið um at arbeiða eftir sama 
leisti, og viðurkenna somu hugtøk, sum tey útlendsku kappingareftirlit, vit viðgera niðanfyri. 
 

6.1 “An Investigation into Liquid Fuel Prices in the Isle of Man” 

Isle of Man er ein sjálvstýrandi oyggj, sum liggur millum Stórabretland og Írland. Íbúgvatalið er 
85.000, oyggin er 572 km2 til víddar. Har eru tvey oljufeløg, 21 bensin- og dieselstøðir og næstan 55 
milliónir litrar av motorbrennievni og 70 milliónir litrar av húsarhaldsbrennievni vera brúkt um árið. 
Nærmasta reinsiverkið eru Stanlow, nærindis Liverpool, sum liggur einans 150 km burtur.  
 
Office of Fair Trading kunngjørdi í mars 2014 eina frágreiðing, sum dagførir eina eldri kanning frá 
2010 við heitinum “An Investigation into Liquid Fuel Prices in the Isle of Man”. Frágreiðingin metir um 
bensin- og dieselmarknaðin á Isle of Man við at samanbera prísir á oynni við prísir á bretska 
meginlandinum. Isle of Man hevur sum oyggjasamfelag fleiri av somu marknaðareyðkennum sum 
Føroyar. 
 
Niðurstøðan í frágreiðingini var púra greið4: 
 
“The 2010 Report concluded that whils the prices charged for liquid fuels in the Island were higher 
than those charged for in the United Kingdom there where various factors which contributed towards 
this. The difference in the scale and scope of the United Kingdom and Isle of Man liqiued fuel 
markets, together with the additional costs and overheads incurred in supplying bulk fuel to an 
Island community, contributed to the price differential. Nothing that the OFT has discovered 
through its ongoing monitoring or in the production of this Report suggests that (...) a full price 
investiagation would produce a different conclusion today ” 
 

                                                           
4 Road Fuels Market Monitoring Report 2014, Isle of Man Government 
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Longu nú sæst, at central vinnulívshugtøk sum “scale” og “scope” (Economies of Scale) verða 
viðurkend av Office of Fair Trading, og brúkt at greiða frá, at tað sjálvandi er dýrari at keypa olju í 
oyggjasamfeløgum enn á meginlondum. Tó, føroyska Kappingareftirlitið góðtekur ikki hendan logikk.  
 
Frágreiðingin omanfyri staðfestir, at munurin á útsøluprísunum á bretska meginlandinum og Isle of 
Man eru 0,73 kr fyri bensin, og 0,56 fyri diesel. Og hetta hóast, sum áður sagt, Stanlow 
oljureinsiverkið einans liggur 150 km frá Isle of Man. Magn biður Kappingareftirlitið samanbera 
hendan mun við føroyskar / danskar prísir, og koma til einastu validu niðurstøðuna út frá hesum – at 
vit enn einaferð hava eitt dømi sum rør uppundir, at oljuprísirnir á føroyska marknaðinum eru góðir. 

 
Í báðum frágreiðingunum hjá Office of Fair Trading bleiv staðfest, at tað vóru viðurskifti, sum elvdu 
til hægri prísir á Isle of Man. Hesi eru: 
 
 Lág søla vegna ein lítlan marknað førir til høgar innkeypsprísir (Economies of Scale)  
 Høgir flutningskostnaðir vegna avmarkaðan marknað, har smá tangaskip verða nýtt 
 
Prísirnir á Isle of Man eru lægri enn teir føroysku. Hetta óivað av strukturellum ávum. Men tað er ikki 
pointið – pointið er, at tað er ok, at Isla of Man hevur hægri prís en mainland. 

6.2 Grikkaland 
Á grikska marknaðinum er munurin á oljuprísunum á meginlandinum øðrumegin og oyggjunum 
hinumegin sera stórur. Hetta sæst í talvuni niðanfyri, sum samanber miðalprís áðrenn avgjøld í juli 
2010 á griska meginlandinum, oyggjunum og á Kreta. 
 

 
Nota: Kursurin fyri juli 2010 var DKK/€ 7,45 
Kelda: Greek Ministry for Development 

 
Kappingareftirlitið í Grikkalandi viðurkennir, at tað eiga at verða kostnaðarmunir á grisku oyggjunum 
og griska meginlandinum. Tey siga, at tá prísir verða viðgjørdir, skal takast hædd fyri 
kostnaðarmunirnir á vøruflutningi í ymiskum støðum í landinum, og eisini at eykakostnaðinum av at 
veita til útjaðara ella onnur illa atkomilig øki, og sum harvið krevja serlig atlit. 
 
Grikkar viðurkenna hartil, at kostnaðurin, og harvið útsøluprísurin, økist, jú longri flutningurin av olju 
er frá reinsiverkum til goymslurnar/bensinistøðirnar hjá oljufeløgunum. Tangabilar og ferjur vera 
vanliga brúkt at flyta oljuvørur til griksku oyggjarnar – eins og í Føroyum, meðan tangaskip vera brúkt 
at flyta olju til Kreta, tí har er bæði frástøðan til meginlandið og tørvurin á olju størri. 
 
Eisini vísa vit á, at ein kanning av flutningskostnaði í Grikkalandi fann eitt greitt samband millum 
frástøðuna frá reinsiverkum, nærindis Athen og Thessaloniki, og teir prísir, sum gjørdu seg galdandi í 

økinum.5  

                                                           
5
 Sí http://.asecu.gr/Seeje/issue11/GKAGKA.pdf. 

€/litur DKK/litur €/litur DKK/litur €/litur DKK/litur

Grikska meginlandið 0,56 4,15 0,65 4,86 0,52 3,89

Griksku oyggjarnar 0,63 4,66 0,69 5,14 0,71 5,29

Kreta 0,64 4,74 0,70 5,18 0,69 5,17

Munur:

Oyggjar - Meginlandið 0,07 0,51 0,04 0,28 0,19 1,40

Kreta - Meginlandið 0,08 0,59 0,04 0,33 0,17 1,27

Bensin Diesel Gassolja

http://.asecu.gr/Seeje/issue11/GKAGKA.pdf
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Sostatt kunnu marknaðir, sum liggja langt burtur frá reinsiverkjum væntast at hava hægri prísir. Við 
øðrum orðum, grikkar viðurkenna, eins og kanningin hjá Office of Fair Trading frá Isle of Man, at tað 
eru eyka kostnaðir tilknýttir at reka oljufeløg í oyggjasamfeløgum sum gera, at útsøluprísirnir ikki eru 
teir somu sum á meginlandinum. 

6.3 Skotska hálendið og bretsku oyggjarnar 

Í kanninigini “UK Of f ice of Fair Trading – Petrol and Diesel Pricing in the Highlands & Islands” vísir 
bretska kappingareftirlitið á, at eins og í Grikkalandi finnast týðandi prísmunir millum ymiskar 
landspartar í Bretlandi. Nøkur øki, har prísir hava verið granskaðir, er á skotska hálendinum og 
bretsku oyggjunum (Highlands & Islands). Hesi øki hava tilsamans 440.000 íbúgvar, 230 bensin- og 
dieselstøðir og brúka umleið 300 milliónir litrar av motorbrennievni um árið (nógv størri marknaður 
enn Føroyar, og als ikki so fjarskotin) . Prísmunur á brennievni í hesum økjum samanborið við restina 
av Bretlandi hava verið kannaðir, og í eini umfatandi kanning hevur Office of Fair Trading í 20006 
staðfest, at prísmunurin á gassolju var 47 oyru millum Bretland og Highlands & Islands, uttan at hetta 
gav orøk til stórvegis høvuðbrýggj hjá Office of Fair Trading. 

 
Staðfest varð eisini, at feløgini á fjarskotnu økjunum høvdu eitt hægri GRM, samanborið við 
miðaltalið í Bretlandi, men at tað var neyðugt, fyri at viga upp ímóti hægri prísum í sambandi við 
flutning til ein fábygdan marknað, har sølan eisini er sera lág í mun til tey feløg, sum virka á 
tættbygdum meginøkjum.  
 
Frágreiðingin eyðmerkir hartil somu kostnaðarávirkanir, sum kunnu eygleiðast í øðrum kanningum, 
sum kunnu greiða frá prísmunum millum ymisk øki – serliga at: 
 
 støðir í Highlands & Islands hava minni enn ein triðing av miðalsøluni hjá teimum støðum sum 

liggja í tættari bygdum miðstaðarøkjum, og hetta ávirkar prísirnar, tí hægri, føstu kostnaðirnir 
skulu endurvinnast 

 brennievni skal flytast longri, sjóvegis og eftir vánaligari vegakervi og hetta dýrkar vøruna 
 Economies of Scale gera rakstur dýrari enn í miðstaðarøkjum 
 
Júst somu frágreiðingar, sum føroysku oljufeløgini hava ført fram, sum grikska kappingareftirlitið 
hevur staðfest, men sum Kappingareftirlitið í Føroyum ikki vil viðurkenna.  

6.4 Frágreiðing hjá Highlands and Islands Enterprise í 2008 
Ein frágreiðing hjá “Highlands and Islands Enterprise” frá 2008, kallað “H&I Enterprise – Road Fuel 
Supply in the Highlands and Islands – Current Situations” vísir, at eygleiðingarnar hjá Office of Fair 
Trading enn eru galdandi og at eisini hesin stovnur viðurkennir, at tað er dýrari at reka oljufeløg í 
oyggjasamfeløgum við lágari sølu, enn í stórum londum. Frágreiðingin vísti, at fylgjandi faktorar hava 
ávirkan á rakstrarkostnaðin:  
 
 Frástøðan frá goymslu til bensin-/dieselstøðina; 
 Støddin á hvørjari veiting (hvussu stórur er t.d. tangabilurin)  
 Støddin á oljutangunum (hvussu stórir eru tangarnir –  lítlir sum í Føroyum, stórir sum í 

útlandinum) 
 
Kanningin gav nágreiniligar upplýsingar um ymisku støðini í skotska hálendinum og oyggjum, og 
staðfesti, at kostnaðurin av at reka eina bensinstøð hongur neyvt saman við, hvussu nógv brennievni 
bensinstøðin selir. Jú minnin mongd verður seld, jú dýrari verður raksturin og harvið útsøluprísurin.  

                                                           
6
 Sí http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/transport/oft305.pdf.  

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/transport/oft305.pdf
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Eisini staðfesti kanninigin, at tað er greitt samanhang millum seldar litrar per bensinstøð og 
bruttovinning per litur. Skrivað verður, at av tí at fastir kostnaðir verða goldnir, uttan mun til hvussu 
nógv brennievni verður selt, má vinningurin verða hægri per litur, tá sølan er lág, og lægri um sølan 
er høg.  

6.5 Guernsey 

Guernsey er ein av oyggjunum í Ermasundi millum Bretland og Frakland. Íbúgvatali á næstan 70.000 
fólk, og oyggin hevur eina vídd uppá 78 km2. Tvs. at íbúgvatíttleikin liggur væl omanfyri 800 fólk pr. 
ferkilometur.  
 
Oyggin hevur 33 bensin- og dieselstøðir og brúkar góðar 50 milliónir litrar av bensini og diesel. Í 2007 
gav Guernsey Commerce and Employment Department út frágreiðing um orkumarknaðin á oynni, 
sum hevði ein part um olju.  
 
Niðurstøðan í frágreiðingini var, at eykakostnaðurin av at innflyta og flyta út oljuvørur til brúkarar á 
Guernsey var 3,7 pence/litur, sum er umleið 0,40 oyru/litur. Týdningarmestu eygleiddu 
kostnaðarmunirnir vóru: 
 

 Flutningurin reinsiverki til goymslur er dýrari enn flutningur á bretska meginlandinum. Á 
Guernsey verða smá tangaskip nýtt at flyta olju millum reinsiverk og Guernsey, meðan 
rørleiðingarkervi flyta oljuna á bretska meginlandinum.   

 Goymslurnar á Guernsey eru lítlar, og tí verður rakstur per seldan litur dýrari enn á bretska 
meginlandinum  

 Flutningur við smáum tangabilum á Guernsey er dýrari enn flutningur umvegis rør ella við 
stórum tangabilum á bretska meginlandinum 

 
Øll omanfyri standandi argument hevur Magn ført fram um føroyska oljumarknaðin.  
 
Føroyska kappingareftirlitið tekur einki av hesum til eftirtektar, og tað virkar, sum um hetta verður 
avvíst uttan grundgeving. 

6.6 Jersey 

Jersey er ein av oyggjunum í Ermasundi millum Bretland og Frakland, við einum íbúgvatali á góð 
99.000 fólk, 34 bensinstøðir, og sum brúkar eitt sindur meira enn 43 milliónir litrar av bensini og 
diesel um árið. Íbúgvatættleikin á oynni er sera høgur við 800 íbúgvum fyri hvønn ferkilometur. 
 
Industries Committee of the States of Jersey (JCRA) gjørdi eina kanning í 2011 av bensin- og 
dieselmarknaðinum og í 2012 av húsarhaldsoljumarknaðinum.  
 
Frágreiðingin legði dent á, at brúkarar á Jersey ikki kunnu vænta at gjalda sama søluprís sum 
brúkarar á bretska meginlandinum orsaka av stórrakstri á bretska marknaðinum, sum ikki kann lata 
seg gera á Jersey. Jersey hevur 34 bensinstøðir, sum veita 43 milliónir litrar, meðan bretski 
marknaðurin er meira enn 1000 ferðir størri. 
 
Frágreiðingin staðfestir eisini, at tað eru greiðir kostnaðarmunir millum Bretland og Jersey, fyrst og 
fremst vegna:  
 
 Høgur flutningskostnaður millum oljureinsiverk og Jersey vegna smá skip og lítlar oljumongdir  
 Manglandi stórrakstrarfyrimunir vegna lítlan marknað 
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Eisini staðfesti kanningin, GRM á Jersey altíð fer at vera hægri enn í Bretlandi orsaka av, at vinnuligt 
virksemi er dýrari á Jersey, og at marknaðurin er minni við færri dømum um stórrakstur.  
 

6.7 Bretski marknaðurin 
The Office of Fair Trading gav í 2013 út kanningina “Call for information on the UK petrol and diesel 
fuels sector, UK OFT”. Bretski marknaðurin kann ikki samanberast við føroyska 
marknaðin/oyggjasamfeløg, men áhugavert er tó at síggja, at Office of Fair Trading staðfestir 
fylgjandi um bretska marknaðin:  
 

 Størri søla og virksemi ger tað møguligt at selja bensin og diesel fyri lægri prís, við tað at fasti 
kostnaðurin fyri raksturin er spjaddur á størri sølunøgdir. Tí vil GRM verða høgt per litur á 
støðum/feløgum, sum selja smáar mongdir, meðan tað verður hægri á støðum, har størri 
mongdir verða seldar  

 Eins og Office of Fair Trading frágreiðingin um bensin- og diesel prísmunir frá 2000, vísti 
henda kanningin eisini, at smáøki og útjaðari í Bretlandi høvdu hægri prísir á bensini og 
diesel enn tætt bygdari øki við hægri sølu og fleiri stórrakstrarfyrimunum. Í august 2012 var 
prísurin á bensini 1,9 pence/litur dýrari, meðan diesel var umleið 1,7 pence/litur dýrari enn 
prísir í býarøkjum. Frágreiðingin vísir á fleiri orsøkir til henda prísmun, millum annað at: 

o lægri virksemi í bygdarøkjum, sum trýstir prísin upp til tess at fevna um fastar 
kostnaðir 

o hægri kostnaður av at breiða út bensin og diesel til støðirnar í smástøðum. 
 

6.8 Samanumtøka 

Kappingareftirlitini sum varða av Isle of Man, Jersey, Guernsey, Grikkalandi/griksku oyggjunum, 

Highlands & Islands og Bretlandi viðurkenna øll, at tað eru fleiri eyka kostnaðir knýttir at rakstri av 

oljufeløgum í oyggjasamfeløgum. Hesir eru millum annað: 

1. Hægri innkeypsprísir 

2. Dýrari rakstur av bensinstøðum vegna lága brennievnissølu per bensinstøð 

3. Dýrari flutningur frá oljureinsiverki til oyggjasamfelagið 

4. Dýrari innlendis flutningur vegna smáar tangabilar / væntandi Economies of Scale 

5. Generelt dýrari innkeyp/rakstur vegna væntandi stórrakstrarfyrimunir 

6. Hægri GRM, ju minni mongdir verða seldar, GRM lækkar alt eftir hvussu nógv oljufelagið selir 

Av tí sama síggjast stórir munir á útsøluprísunum á olju millum áðurnevndu oyggjasamfeløg og 

meginlondini. Ikki nóg mikið við tí, eisini eru greiðir munir innlendis á bretska meginlandinum millum 

miðstaðarøki og fjarskotnari øki. 

Hægri prísir í oyggjasamfeløgum og smáplássum í mun til meginlandið eru, sambært kanningunum 

og niðurstøðunum hjá hesum nógvu kappingareftirlitum, í lagi, tí teir kunnu forklárast við tí eyka 

kostnaði, sum  stendst av at reka oljusølu í oyggjasamfeløgum. 

Tó, hesum tekur føroyska Kappingareftirlitið ikki undir við. Nei, føroysku oljufeløgini skulu selja til 

somu prísir sum EU við 500 milliónum. Um vit ikki klára tað, má Kappingareftirlitið gera álvarslig 

inntriv í marknaðin.  

Ikki tí, ímóti øllum logikki, og ímóti øllum omanfyri nevndu samanberingum, selja føroysku 

oljufeløgini 80% av oljuni á føroyska marknaðinum væl undir danskar prísir, frátrekt skattir og 
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avgjøld. Hetta burdi ikki borið til, og hetta er eisini eitt eindømi um at olja er bíligari í 

oyggjasamfelagi enn á meginlandinum.  

Men aftur, hetta er ikki nóg gott fyri Kappingareftirlitið. Ístaðin fyri at staðfesta, at tað er eitt 

megnarverk, at føroysku oljufeløgini klára seg so væl í príssametingini við meginlandið Danmark, 

verða vit løgd undir líkt og ólíkt.  

Kappingareftirlitið eigur at halda seg til logikk og eigur at viðurkenna, at tað sjálvandi er dýrari at 

reka eitt oljufelag í Føroyum enn í Skandinavia og Europa.  

Onnur kappingareftirlit viðurkenna tað, hví ikki eisini okkara Kappingareftirlit? Kappingareftirlitið 

eigur eisini at viðurkenna, at tá so nógv útlendsk kappingareftirlit, við nógvum royndum í at greina 

mun á oyggjasamfeløgum og meginlondum, staðfesta at tað eru hægri kostnaðir budnir við at reka 

oljusølu á oyggjalondum, og at GRM og útsøluprísirnir tessvegna mugu verða hægri, so er serstakliga 

løgið, at føroyska Kappingareftirlitið heldur uppá tað beint øvugta. 
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7.0 Kappingareftirlitið skal samanbera Føroyar við Danmark ella smá 
oyggjalond.  

Vit hava omanfyri víst á stóru kostnaðarmunirnar, sum eru at reka eitt oljufelag í einum 

oyggjasamfelagi í mun til á einum meginlandi. Og at tað er vanligt at viðurkenna, at prísir og GRM 

eru hægri í oyggjasamfeløgum í mun til meginlon. Og at hetta eigur Kappingareftirlitið at taka við í 

greiningina av føroyska oljumarknaðinum. Og tað er ikki nóg mikið at taka Isla of Man úr rúgvuni, 

stutt hugleiða um prísir og struktur, og gera ógvusligar niðurstøður harfrá.  

Tá tað er sagt, kunnu vit tó staðfesta, at tá vit sammeta Føroyar við útheimin, er vanligt, at vit í 

Føroyum sammeta við Danmark. Hetta ger seg galdandi innan fleiri øki. Vit sammeta 

almannaveitingar við Danmark, vit sammeta hvussu nógvir føroyskir pápar fara á barnsburðarfarloyvi 

í mun til Danmark, vit sammeta føroyskan lestrarstuðul og danska SU, og vit sammeta íverksetan, 

lógarsmíð og mong onnur viðurskifti við Danmark. Sjálvt veðrið sammeta vit ofta við Danmark. Hetta 

ger seg eisini galdandi, tá vit sammeta prísir á vørum og tænastum í Føroyum við eitt útland – tá 

velja vit sum oftast Danmark.  

Tá vit sammeta, eiga vit tó at leggja dent á, at hvørjaferð vit sammeta ein  føroyskan marknað við 

størri, útlendskar marknaðir, eiga kostnaðarmunir, støddarmunir, flutningur og líknandi 

týdningarmikil viðurskifti at verða tikin við í sammetingina. Líkamikið um sammett verður við 

Danmark, Svøríki, EU ella Australien. 

Føroyingar sammeta sum sagt, aloftast við Danmark. Hetta gera vit helst, tí vit hava gott innlit í 

donsk viðurskifti og lógargávan líkist, samstundis sum vit burdu haft góðar fortreytir at skilt 

talgrundarlag og marknaðarbygnað í Danmark.  

Eisini Kappingareftirlitið brúkar ofta Danmark, tá prísir á vørum og tænastum skulu sammetast við 

millum útlond og Føroyar. Eitt nú í greiningini av bankamarknaðinum í Føroyum, har 

Kappingareftirlitið einans sammetti við Danmark, og í kanningini, sum Kappingareftirlitið og føroysku 

fakfeløgini lótu gera av prísstøðinum í Føroyum í 2009, har Kappingareftirlitið eisini einans sammetti 

við Danmark. 

So vítt vit vita, brúkar Búskaparráðið eisini tíð uppá samanberingar av føroyskum og donskum 

búskaparviðurskiftum. Hetta kann Kappingarráðið kanska kanna? 

7.1 Prískanningin hjá Kappingareftirlitinum frá 2009 samanbar 
einans føroyskar prísir við danskar prísir  
Prískanningin hjá Kappingareftirlitinum frá 2009 er áhugaverd at dvølja eitt vet longri við.  

Hendan kanningin, sum Kappingareftirlitið var við til at definera og fíggja (saman við fleiri føroyskum 

fakfeløgum), hevði til endamáls at sammeta prísstøðið á útvaldum vørum og tænastum í Danmark og 

Føroyum, fyri at útleiða um føroysku prísirnir eru kappingarførir. Tvs. at Kappingareftirlitið 

benchmarkar við Danmark og ger niðurstøður um kappingarføri harfrá – júst sum Kappingareftirlitið 

gjørdi í bankakanningini frá 2014. Kanningin varð gjørd, og niðurstøðurnar gjørdar. Og ein av 

høvuðsniðurstøðunum var, at gassoljan (80% av volumen) var (og er) væl bíligari enn í Danmark, sum 

ein av heilt fáu týdningarmiklu vørunum í Føroyum.  

Í 2009 brúkti Kappingareftirlitið Danmark sum referansu, og niðurstøðan um oljuprísirnar var sera 

greið. Fleiri aðrar vørur vóru eisini sammettar við danskar prísir, og Kappingareftirlitið gjørdi 

niðurstøður harútfrá.  
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7.2 Nú vil Kappingareftirlitið treyðugt brúka Danmark sum 
samanberingarland 
Í hesi kanningini hevur Kappingareftirlitið hug at hyggja burturfrá eini dansk-føroyskari 

príssammeting, men vil heldur sammeta við onnur lond. T.d. við at blaka øll tey norðurlendsku 

londini í eina miðaltals-rúgvu, og eitt EU-miðaltal út frá “best practice” argumentinum. Hetta tó 

uttan at greina oljumarknaðirnar í hesum londum á ein nøktandi hátt. 

Vit á Magn standa eitt sindur spyrjandi. Tá Kappingareftirlitið vanliga brúkar Danmark at sammeta 

við, hví skulu føroysku oljufeløgini nú sammetast við EU27, og so eina rúgvu av tilvildarligt valdum 

øðrum londum (hygg í kanningina, vit reika frá EU-27 yvir Svøríki, til Portugal, Singapore, Grønland og 

Australia – uttan at greina marknaðirnar í hesum londum)? Kappingareftirlitið veit, at føroyski 

oljumarknaðurin stendur seg serstakliga væl sammett við prísirnar á danska marknaðinum, og at 

hetta er eitt sera greitt dømi uppá, at prísirnir á olju í Føroyum eru í lagi.  

7.3 Brúka Danmark at sammeta við 

Sjálvandi skal Kappingareftirlitið halda áfram at sammeta føroysku oljuprísirnar við danskar prísir – 

men samstundis taka við teir munir sum standast av at dríva eitt oljufelag í einum lítlum 

oyggjasamfelagi, í mun til at dríva oljufelag á einum stórum, europeiskum marknaði sum Danmark. 

Og hetta má gerast við veruligum marknaðargreiningum. 

Tó, tá tað er sagt, eigur Kappingareftirlitið at halda áfram við at sammeta oljufeløgini við Danmark, tí 

vit kenna Danmark so væl. Lógarverkið og myndugleikakrøv líkjast aloftast, og innlitið hjá okkum 

føroyingum í donsk viðurskifti, eru oftast betri enn okkara vitan um onnur lond.  

Magn hevur í mong ár fylgt við prísgongdini á olju á danska marknaðinum, og benchmarka føroysku 

prísirnar í mun til danskar prísir – fyri at tryggja  okkum, at vit hava góðar prísir sammett við 

Danmark, og sostatt eisini sammett við allar aðrar vinnur í Føroyum. Vit vita, at okkara prísir standa 

seg serstakliga væl í mun til danskar prísir, frátrekt skattir og avgjøld. Tað er ikki ein einasta 

týdningarmikil vøra í Føroyum, sum klárar seg eins væl í eini dansk-føroyskari príssamanbering sum 

gassoljan, sum er 80% av Magn’sa seldu volumen!  

7.4 Sammet eisini Føroyar við onnur oyggjasamfeløg 

Tá Kappingareftirlitið sammetir Føroyar við Danmark, eigur Kappingareftirlitið eisini at hyggja at 

teimum munum, sum vanliga eru millum oyggjasamfeløg og meginlond. Her hugsa vit serliga um ein 

væl hægri kostnað á smáum oyggjamarknaðum, og einum hægri GRM enn á meginlondunum. 

Dømini uppá slíkar kanningar, har kappingareftirlit í øðrum londum viðurkenna stóru 

kostnaðarmunirnar, og harvið munirnar á útsøluprísum millum oyggjalond og meginlon, eru mong. 

Kappingareftirlitið má og skal inndraga teir meirkosnaðir, sum standast av at reka virksemi í einum 

oyggjasamfelagi, tá sammetingar við útlond/meginlond verða gjørd. Tað er ikki gjørt í hesi 

kanningini, og hetta eigur Kappingareftirlitið at bøta um.  

Kanningin umrøður Isle of Man í stuttum. Isle of Man er tikið við, framum allar hinar oyggjarnar, tí 

prísirnir á Isle of Man eru sera lágir. Vit vita ikki hví, eiheldur Kappingareftirlitið, tí eingin verulig 

greining av marknaðinum verður gjørd. Ábendingar eru um, at marknaðarstruktururin á Isle of Man 

er atvoldin til lágu prísirnar. Tá tað er sagt – hví velir Kappingareftirlitið einans at viðgera væl 

bíligasta oyggjasamfelagið, og eingi av hinum? 
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8.0 Føroysku oljuprísirnir sveiggja neyvt í takt við prísin á 
olju á altjóða marknaðinum 
Kappingareftirlitið heldur uppá, at útsøluprísirnir á føroyska marknaðinum ikki sveiggja í takt við 

altjóða prísirnar á olju. Hetta er skeivt. Niðanfyri síggja vit sveiggini á føroysku útsøluprísunum á 

bensini, diesel og gassolju, sammett við sveiggini á Platts. Sveiggini samsvara neyvt.  

 

Neyva samvarið millum sveiggj í føroyskum útsøluprísum og Platts prísunum er týðiligt. 

Føroyskir smásøluprísir við og uttan skattir og avgjøld og ARA CIF prísir (DKK/l.)
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Hyggja vit so eftir, hvussu sveiggini í Platts prísinum samsvara við Brent Crude prísirnar á altjóða 

marknaðinum, sæst enn einaferð eitt neyvt samsvar – og við hesum kunnu vit siga, at tað sostatt 

eisini er samsvar millum Brent Crude príssveiggini og føroysku oljuprísirnar. 

 

Sostatt er eingin orsøk hjá Kappingareftirlitinum at halda uppá, at føroysku oljuprísirnir ikki sveiggja í 
samsvari við altjóða Platts og Brent Crude prísirnar. Omanfyri standandi grafar vísa greitt, at 
prísbroytingar á føroyska oljumarknaðinum stava frá broytingum í altjóða oljuprísunum.  

8.1 Rockets & Feathers uppáhaldið hjá Kappingar-
eftirlitinum er skeivt 
Í framhaldi av omanfyri standandi kann staðfestast, at eitt av mest týðandi uppáhaldunum hjá 

Kappingareftirlitinum um, at marknaðurin er óvirkin, og at inntriv mugu gerast, er sokallaða 

“Feathers & Rockets” uppáhaldið.  

Her heldur Kappingareftirlitið ferð eftir ferð í teirra frágreðing fast uppá, at føroysku oljufeløgini 

hækka prísirnar skjótt, tá prísurin á olju á altjóða marknaðinum hækkar, men lækka seint, tá prísurin 

fer niður. 

Uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum er so centralt í teimum skeivu niðurstøðunum, um ein óvirknan 

føroyskan marknað, at Magn gjørdi av at fáa kannað uppáhaldið av útlendskum serfrøðingum.  

Vit bóðu tí altjóða konsulentfelagið Poyry gera eina statistiska/økonometriska greining av 

uppáhaldinum hjá Kappingareftirlitinum fyri at kanna, um tað er rætt. Poyry gjørdi hesa greining 

undir leiðslu av Gareth Davies, doktara í búskaparfrøði frá Oxford University. 

ARA CIF oljuproduktir og Brent heilsøluprísir (DKK/l.)
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Greiningin er gjørd eftir sama modelli, sum kappingarráð í londunum uttanum okkum hava brúkt, og 

sum EU-Kommissiónin brúkar. So at tað ikki stendst kjak um, hvørt statistisku modellini eru valid ella 

ei.  

Kanningin er gjørd, og niðurstøðan hjá teimum er púra greið: 

Our analysis attempts to explore the presence of ‘rockets and feathers’ pricing in the Faroe Islands:   

 we have not found any evidence suggesting asymmetric price adjustment based on the 

econometric model deployed and the data available to us;   

 on the contrary, our estimates show that there is some evidence of prices responding faster 

to international price drops than price increases (though statistically weak); and 

 a similar analysis over two different periods (2005 to 2007 and 2008 to mid-2015) does not 

show a move towards ‘more’ asymmetric pricing since Magn and Effo became independent. 

Vit við hesum staðfesta, at eingi tekin eru um assymmetriska prísáseting í samband við føroysku 

oljuprísirnar.  

Vit vísa annars til viðløgdu Rockets & Feathers greiningina og heita á Kappingareftirlitið um greitt at 

staðfesta í kanningini, at føroysku oljufeløgini ikki  brúka Rockets & Feathers í okkara prísáseting. 

Uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum er beinleiðis skeivt. 
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9.0 Kostnaðurin av at reka eitt oljufelag er væl hægri í 
Føroyum enn á størri marknaðum sum t.d. Danmark og EU  
Vit hava í broti 6 víst á, at tað eru stórir munir á kostnaðinum av at reka eitt oljufelag í 

oyggjasamfeløgum sum Føroyar, í mun til meginlond sum t.d. Danmark og EU. Hetta gjørdu vit við at 

vísa á 6 dømi frá øðrum londum og útlendskum kappingareftirlitum, sum staðfestu 

kostnaðarmunirnar.  

Vit fara at arbeiða víðari við kostnaðarmununum í hesum brotinum. Hetta gera vit, tí vit eru ósamd 

við Kappingareftirlitinum tá tey siga, at kostnaðirnir av at reka eitt oljufelag í Føroyum eru umleið 

teir somu sum stóru útlendsku oljufeløgini hava.  

9.1 Stórir marknaðir í mun til smáar marknaðir 

Tað er ikki nóg mikið at sammeta útsøluprísirnar millum tveir marknaðir, um man skal meta um 

kappingarføri á hesum marknaðum. Eins týdningarmikið er at greina kostnaðarstrukturin á 

marknaðunum, soleiðis at kostnaðarstrukturur og útsøluprísir verða sammettir.  

Serliga týdningarmikið er at hyggja at, hvussu stórir marknaðirnir, vit samanbera, eru í mun til hvønn 
annan. 
 

Niðanfyri sæst eitt yvirlit yvir støddina á teimum norðurlendsku støðunum, og nýtsluni av bensin- og 

diesel7 pr íbúgva.  

  Bensinstøðir 
Søla av Bensin 
& Diesel  (m3) Fólkatal 

Søla pr 
støð (m3) 

Íbúgvar 
pr støð 

Nýtsla pr 
íbúgva (l) 

Føroyar 24 34.822 48.659 1.451 2.027 716 

Danmark 2.000 5.759.000 5.580.516 2.880 2.790 1.032 

Finland 1.867 4.891.331 5.401.267 2.620 2.893 906 

Noreg 1.623 5.021.650 4.985.870 3.093 3.071 1.007 

Svøríki 2.679 9.500.000 9.482.855 3.547 3.540 1.002 

Kelda: Kappingareftirlitið, EOF, SPBI, NPI, Öljy & Bio Polttoaineala 

Í Føroyum eru nógv flestar bensinstøðir pr. íbúgva. Í Føroyum eru í 2014 2.027 íbúgvar pr. støð. 

Tættleikin í hinum londunum er nógv lægri. T.d. eru 38% fleiri íbúgvar pr. støð í Danmark og umleið 

75% fleiri íbúgvar pr. støð í Svøríki.  

Verður so hugt eftir nýtsluni av brennievni til flutning á landi kann tað út frá hagtølunum staðfestast, 

at í teimum stóru norðurlondunum er nýtslan pr. borgara væl hægri enn í Føroyum8. Í Danmark, 

Svøríki og Noregi liggur nýtslan av brennievni meira enn 40% omanfyri føroysku tølini pr. íbúgva, 

ímeðan nýtslan pr. íbúgva í Finnlandi liggur 27% omanfyri ta føroysku.  

Grafiskt kunnu høvuðslyklatølini annars lýsast sum her: 

                                                           
7 Við hesum kann samstundis staðfestast, at m.a. tølini um oljunýtslu í Tabel 4.3.A í frágreiðingini hjá 
Kappingareftirlitinum eru skeiv. Bara bensin- og dieselnýtslan í Danmark liggja um 4,5 mió. tons, har 
ið Kappingareftirlitið kemur til 1,7 mió. tons av øllum oljujm! 
8 Hetta er samstundis ein staðfesting av, at hini stóru norðurlondini eru meira bundin at brennievnum 
til landvegis flutning enn Føroyar eru. Hetta stendur beinleiðis í andsøgn við uppáhaldið um, at hini 
norðurlondini ikki eru so bundin at oljuni. Tað avhongur av, hvørja olju tosað verður um! 
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Avleiðingin av hesum er, at sølan av brennievni á donsku, norsku og finsku bensinstøðunum í miðal 

er umleið dupult so høg, og í Svøríki nærum 2½ ferðir so høg sum í Føroyum. 

Havandi hesi tøl í mentu, og vísandi til niðurstøðurnar í broti 6, er einki at ivast í, at kostnaðurin at 

reka eina bensinstøð í Føroyum er høgur, og væl hægri pr. litur, enn hann er í grannalondunum. 

Hetta samsvarar eisini við tær niðurstøður, útlendsk kappingareftirlit koma til tá oljumarknaðirnir á 

Jersey, Isle of Man, Grikkalandi, Highlands & Islands og á smáplássum í Bretlandi verða sammettir við 

meginøkini. Kostnaðirnir at reka oljufelag á smáplássum og oyggjasamfeløgum eru væl hægri. 

Feløgini í grannalondunum hava sostatt stórrakstrarfyrimunir, fyrst og fremst tí, at tað eru fleiri litrar, 

ið renna ígjøgnum pumpurnar pr. støð, og sum skulu vera við til at gjalda tær føstu og lutvíst føstu 

útreiðslurnar. Hetta er eitt vælkent, og alment viðurkent, eyðkenni fyri oljusølu á smáum 

marknaðum. Hesin stórrakstrarfyrimunur kemur afturat øll teimum stórrakstrar- og 

styrkisfyrimunum, ið koma av, at man er ein størri fyritøka, ið keypir lutfalsliga størri inn av øllum, ið 

skal brúkast til at reka hesar bensinstøðir. Tað verður seg sjálvt brennievnið, allan útbúnað til at selja 

brennievnið, og annars allan tann útbúnað og tólbúnað, ið skal brúkast til at reka og umsita tey 

ymisku sløgini av bensinstøðum. 

9.2 Skal talið av bensinstøðum økjast munandi í Føroyum?   
Tí standa vit spyrjandi, tá Kappingareftirlitið heldur uppá, at fleiri bensinstøðir í Føroyum høvdu 

viðført lægri prísir. Talið av bensinstøðum per íbúgva er longu methøgt í norðurlendskum og 

europeiskum samanhangi, og sølan av brennievni per bensinstøð metlág í sama samanhangi.  

Um t.d. talið av seldum litrum skuldi verið brúkt sum mát fyri tal av støðum í Føroyum, so skuldu 

einans verið 12 bensinstøðir í Føroyum, fyri at títtleikin skuldi verið tann sami sum í Danmark. Av 

hesum 12 støðum skuldu so 8-9 verið ómannaðar, um danska býtið millum ómannaðar og mannaðar 

støðir var nýtt. Bara fjarstøðan millum støðirnar hevði tá, í flestu førum, runt landið verið so stór, 

at“sparingin” av at hava lægri prísir hevði verið etin upp av øktari koyring eftir brennievninum.  
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Støðan í dag er kanska heldur, at føroysku oljufeløgini átaka sær eina veitingarskyldu, ið tey formelt 

og juridiskt sæð ikki hava. Nógvar av bensinstøðunum áttu kanska ikki at verið har, tær eru. Nakrar 

av Magn’sa egnu støðum burdu verið niðurlagdar, og flest allar av forhandlarastøðunum burdu eisini 

verið niðurlagdar.  

Veruleikin er jú tann, at nógvar av teimum støðum, ið eru runt um landið í dag eru við til at tryggja 

virksemi í útjaðaranum. Fyri flest allar forhandlarastøðir umfatar søla av brennievni einans ein part 

av teirra virksemi. Vanligt er, at hesi virki hava bensinsølu saman við øðrum virksemi, fyri yvirhøvur 

at fáa tað at mæla runt samlað sæð. Dømi uppá hetta eru bilverkstøð, handlar og kioskir, umframt 

uppgávur fyri Posta og bryggjaríini. Og hetta hongur saman fyri hesar smáu vinnurekandi, tí um 

annað ikki var, so var hitt heldur ikki. 

Føroyar er ein sera lítil oljumarknaður. Í mun til stóru EU londini er føroyski marknaðurin elalítil, í 
mun til danska marknaðin sera lítil. Selda mongdin av diesel og bensini er einans 0,6% av danska 
marknaðinum, og føroyski gassoljumarknaðurin er einans 19% av tí danska. Enn minni í mun til tann 
svenska, so sjálvandi eru prísmunir, sum standast av marknaðarstøddini og kostnaðarstrukturinum, 
hareftir.  

9.3 Oljufeløgini á danska marknaðinum í mun til føroysku   
Venda vit so eyguni ímóti teimum fyritøkum, sum virka á stóru norðurlendsku marknaðunum, kunnu 

vit taka Danmark sum dømi, og samanbera við Føroyar. Vísandi til niðanfyri standandi talvu, sæst 

týðiligt, at tað er óalmindiliga stórur munur á donsku oljufeløgunum og Magn.  

 

Statoil Fuel & 123 keypir knappar 1,4 milliardir litrar av diesel og bensini um árið. Magn keypir ca 18 

milliónir inn um árið. OK bensin keypir knappar 1,1 milliardir. Og hetta eru bara danskar 

bensinstøðir. Um vit fara niður á europeiska meginlandið, og hyggja at stóru týsku, fronsku og polsku 

feløgunum, síggja vit væl størri fyritøkur.  

At sammeta slíkar oljurisar er tað sama sum at sammeta Kringvarpið við BBC og Sosialin við New 

York Times. Tí hetta eru tær fyritøkur, sum Kappingareftirlitið heldur uppá, fáa somu innkeypsprísir 

sum Magn. Man meinar, at feløg, sum keypa 1,4 milliardir litrar, og fyri tysku feløgini fleiri ferðir tað, 

fáa sama prís sum eitt felag, sum keypir 18 milliónir litrar. Og út frá hesum ger Kappingareftirlitið 

Mynd 18: Seldar nøgdir av bensin og diesel í Danmark og hjá Magn (2014)

Kelda: Dansk energi- og olieforum (EOF) og Magn
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niðurstøður um, at tá føroysku feløgini ikki klára somu útsøluprísir sum útlendsku oljurisarnar, so er 

tað tí, at Magn hevur størri vinning fyri hvønn seldan litur av olju. Uppáhaldið er burtur úr vón og viti.  

9.4 Aðrar avleiðingar av at vera ein lítil marknaður 

Tað eru nógvar avleiðingar av at vera ein lítil veitari, og hetta setir klárt síni spor í mun til 
tingingarmakt. Lat okkum vísa á nøkur dømi. 

9.4.1 Føroysku feløgini hava ilt við at finna feløg at keypa olju frá  

Føroyski marknaðurin er so lítil, at føroysku oljufeløgini hava trupult yvirhøvur at finna veitarar til 

bensin og diesel. Samlaðu mongdirnar vit keypa, eru sera smáar, og tær mongdir, vit kunnu taka av 

oljureinsiverkinum hvørja ferð vit innflyta til Føroya, eru so lítlar, at fleiri oljureinsiverk ikki vilja selja 

okkum bensin og diesel. Her kunnu t.d. nevnast Finsku og svensku Preem, Neste og ST1, og 

Petroineos sum rekur oljureinsiverkið í Grangemouth í Skotlandi. Alt hetta tí føroyski marknaðurin er 

so sera lítil í mun til marknaðirnar uttanum okkum. 

9.4.2 Verandi veitari av olju velir Føroyar frá 

Eisini eigur at verða staðfest, at vanligi veitarin av diesel, gassolju og bensini til Føroya, Statoil, hevur 

boðað frá, at føroysku oljufeløgini ikki sleppa at keypa meiri olju frá oljureinsiverkinum í Mongstad. 

Samlaða føroyska nýtslan av bensin, diesel og gassolju svarar til umleið 2% av framleiðsluni í 

Mongstad. Marknaðurin er ov lítil og óinteressantur, og tí fer Statoil frá 2016 at selja sítt diesel, 

bensin og gassolju aðrastaðni, t.d. til størri marknaðir sum Ísland. Hetta vísir, hvørjum føroysku 

oljufeløgini eru uppi ímóti – vit eru so smá, at fleiri av oljuframleiðarunum, sum liggja tættast uppá 

Føroyar, nokta at levera okkum olju! 

9.4.3 Føroysk oljufeløg mugu taka tey oljuspecs sum kunnu fáast 

Eisini kann nevnast, at tey specs, bensinið og dieselið á føroyska marknaðinum verða gjørd eftir, ikki 

verða avgjørd av føroysku oljufeløgunum. Sjálvandi gera vit av, at specs’ini er nóg góð, men t.d. er 

vetrardiesel í Føroyum  alt ov “gott” – tvs. at tað er gjørt eftir norskum standardum og tolir kulda 

heilt niður í minus 30 gradir. Alt ov nógv fyri Føroyar, og dýrari, og kanska orsøkin til, at diesel, sum 

tað einasta produktið í miðal er vorðið vet dýrari í mun til í Danmark, eftir at feløgini gjørdust 

sjálvstøðug. Men, marknaðurin er so lítil, at vit mugu taka tey specs, vit nú einaferð fáa. Eingin fer at 

gera eina serframleiðslu til føroyska marknaðin. 

9.5 Sjálvandi eru innkeypsprísirnir í Føroyum hægri enn fyri stóru, 
útlendsku feløgini 

Tær fyritøkur, sum vilja selja diesel, bensin og gassolju til Føroya, taka seg væl betalt fyri tað. At 

Kappingareftirlitið heldur uppá, at hetta ikki er satt, er sera sjáldsamt, og tað eigur Kappingareftirlitið 

at prógva við tølum. T.d. við at leggja innkeypssáttmálan hjá Total, Statoil Fuel ella onkrum av týsku 

risunum fram, og sammeta við innkeypsprísin hjá Magn. Annars vísir Magn til alt brot 6, og tað, sum 

vit hava ført fram í broti 9 inntil víðari. 

9.6 Føroyar liggja langt burtur frá flestøllum oljureinsiverkum og 
hetta ávirkar prísin negativt 
Í mun til oljufeløgini í EU og Skandinavien, liggur Føroyar langt burtur frá flestøllum oljureinsiverkum. 

Tættasta oljureinsiverkið liggur sum kunnugt í Mongstad í Noreg. Eisini liggur Grangemouth í 

Norðurskotlandi rættiliga tætt við. Hvørki av hesum vilja veita Føroyum olju framyvir. 



39 
 

Tað er fleiri avbjóðingar av at liggja fjarskotið, og langt burtur frá oljureinsiverkum. Útlendsku 

oljufeløgini hava ofta fleiri oljureinsiverk nærhendis, og tessvegna er lættari hjá teimum at 

samráðast um ein góðan prís. Serliga um tær mongdir, sum tey keypa, eru stórar. Eisini verður 

flutningurin bíligari. Til dømis kunnu vit nevna, at Danmark hevur fleiri reinsiverk við minni enn 100 

km frástøðu frá fjølbygtum økjum 

Liggur tú langt burtur, verður flutingurin dýrari sammett við t.d. EU og DK feløgini. Oljureinsiverkini 

“vita av” hvørjum øðrum, og tá tað frættist, at Mongstad og Grangemouth, ST1 og Neste ikki vilja 

selja føroysku oljufeløgunum olju, so hækka prísirnir hjá hinum. Leingi var Mongstad okkara væl 

besta alternativ, og hetta var sjálvandi greitt fyri Statoil, sum setti prísin hareftir.  

Oljan til Føroya verður flutt í smáum tangaskipum. Tey sigla títt millum Føroyar og oljureinsiverki, og 

hetta gera flutningin dýrari – tí skipini eru smá, og tey sigla títt. 

Av tí at marknaðurin er lítil, hava tangaskipini, sum sigla til Føroya, altíð 3 sløg av olju við umborð, 

diesel, bensin og gassolju. At sigla við 3 sløgum av olju er dýrari enn at fylla skipið við einum slagi av 

olju, eins og gjørt verður til flestøll stór lond (har man siglir oljuna frá oljureinsiverki til goymslurnar – 

fleiri støð fer oljan frá reinsiverki umvegis rør til centralgoymslur).  

Omanfyri standandi verður tikið við, tá útlendsk kappingareftirlit greina teirra 

oyggjamarknaðir/fjarskotnar marknaðir, og sammeta við størri marknaðir (brot 6). Tað eigur 

føroyska Kappingareftirlitið eisini at gera.  

9.7 Føroysku goymslurnar eru smáar, og spreiddar út um alt landið 
Føroysku oljugoymslurnar eru smáar, og spreiddar út um oyggjarnar, so tangaskipini mugu lastað 

oljuna í trimum havnum stórt sæð hvørjaferð.  

Hetta dýrkar um flutningskostnaðin í mun til onnur lond, har goymslurnar eru størri, og sostatt 

kunnu tey taka eitt slag av olju í einum stórum skip, og einanst lasta í einari havn.  

Hetta økir eisini um goymslukostnaðin pr. litur, at tí einfaldu orsøk, at ein stórur tangi er bíligari at 

byggja, viðlíkahalda og reka enn ein lítil tangi. 

9.8 Economies of Scale innan innkeyp og rakstur 

Economies of Scale gera seg galdandi á fleiri økjum, tá kostnaðarmunir millum stór oljufeløg í 

útlandinum verða sammetir við føroysku oljufeløgini. Dømini eru rúgvismikil, og vit taka bert nøkur 

fá her: 

 Bíligari bensin- & diesel pumpur til bensinstøðirnar. Jú fleiri tú keypir, jú bíligari verður hvør 

einstøk pumpa  

 Bíligari bilvaskimaskinur. Jú fleiri tú keypir, jú bíligari verður hvør maskina 

 Bíligari tangabilar. Jú fleiri tú keypir, jú bíligari verður hvør tangabilur 

 Bíligari eykalutir til øll raktrartól (pumpur, bilar, goymslur, osfr). Jú fleiri tú keypir, jú bíligari 

verður hvør lutur  

 Bíligari kassaskipan. Tú keypir eina kassaskipan, líkamikið um tú hevur 5 bensinstøðir ella 

300. Hevur tú 300, verður marginalurin per støð bíligari 

 Innkeyp av teldum, KT – sama sum omanfyri 

 Tekniskur rakstur verður bíligari, um tú hevur nógvar bensinpumpur, bilvaskimaskinur og 

líknandi, enn um tú hevur fáar sum Magn. So kann títt tekniska starvsfólk specialisera seg, 
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ella er tað ein eksternur specialistur á marknaðinum, sum kann gera arbeiði fyri teg. Til tað 

er føroyski marknaðurin ov lítil 

9.9 Íbúgvaratíttleiki og flutningur 

Gera vit eina sammeting av flutningi av olju millum Føroyar og Danmark síggja vit, at Danmark hevur 

størri íbúgvartættleika. Vegakervið í Føroyum avmarkar eisini støddina á akførum, sum kunnu 

brúkast at breiða út vørurnar.  

Samanlagt merkir hetta, at ferðingin er longri í Føroyum og smærru akførini hava við sær ein hægri 

kostnað fyri hvønn litur. 

 

Flutningur av olju í einum lítlum oyggjalandi sum Føroyar er eisini dýrari enn í stóra útheiminum. 

Tangabilarnir í Føroyum eru vanliga millum 16-23m3, meðan teir í útlandinum vanliga eru 20-50 m3, 

og sostatt kunnu taka størri mongdir per túr.  

Eitt gott dømi, ið staðfestir hetta, finst við at kaga inn á heimasíðuna hjá EOF. Har stendur soleiðis: 

Der er omkring 400 lastbiler i Danmark, som hver dag transporterer omkring 20.000 m3 brændstof 

og fyringsolie.9 

Tað vil so siga, at dagligi flutningurin av brennievni við donsku tangabilunum liggur um 50 m3 pr. 

tangabil pr. dag.  

Verður hetta samanborið við føroysku vinnuna, og vit brúka sum fortreyt, at seldir allir litrar av 

gassolju, bensin og diesel í Føroyum vera koyrd til kundan í tangabili, so vildi talið verið umleið 20 m3 

pr. tangabil pr. dag.   

So skuldi næstan verið óneyugt at staðfest, at kostnaðurin pr. litur í innlendis flutningi er munandi 

hægri enn í Danmark, tá ið flutta nøgdin pr. tangabil er 2,5 ferðir so høg. 

9.10 Fíggjarkostnaðir 
Magn hevur størri lutfallsligan fíggjarkostnað enn stóru oljufeløgini í londunum rundanum okkum.  

Okkara credit ratings eru sum oftast lág, tí tann marknaður, vit virka á er so lítil. Hetta ger, at  vit ikki 

einans skulu stríðast við høgu fíggjarkostnaðirnar í Føroyum, men eisini við ringar gjaldstreytir og 

krøv um trygdir frá okkara veitarum.  Vit minnast eisini teir dagar, tá vit sum partur av Shell høvdu 

væl betri rentu, og eingin trygd var neyðug. At rentumarginalurin í Føroyum er væl hægri enn í 

Danmark er vælkent, og nýtist vónandi ikki at takast upp til kjak. Bæði hesi, og onnur viðurskifti 

ávirka fíggjarkostnaðirnar í Føroyum negativt mótvegis tí fíggjarkostnaði, donsk og EU oljufeløg hava.   

  

                                                           
9 http://www.eof.dk/Viden/Temaer/Raffinaderier/Artikler/fra%20havet%20til%20tanken 

Demografisk samanbering

Fólkatal Húsarhald Vídd km²
Fólkatal 

pr. km²

Húsarhald 

pr. km²

Føroyar 48.667 18.000 1.396 34,9 12,9

Danmark 5.668.743 2.636.586 43.100 131,5 61,2

Kelda: Dansk energi- og olieforum (EOF), Eurostat, Magn, Hagstova Føroya og Danmarks statistik

http://www.eof.dk/Viden/Temaer/Raffinaderier/Artikler/fra%20havet%20til%20tanken
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10.0 Broyting í marknaðarpørtunum hendir, og á teimum 
segmentum, at broytingin er lítil, finnst ein náttúrlig 
frágreiðing um hví 
Kappingareftirlitið heldur uppá, at marknaðarpartarnir í føroysku oljuvinnini flyta seg ov lítið, og 

hetta er tekin um ein marknað, sum ikki virkar rætt. Vit eru ósamd í hesum uppáhaldi.  

Hyggja vit fyrst og fremst at broytingunum í marknaðarpørtum innan gassolju, diesel og bensin 

seinastu árini, síggja vit fylgjandi. 

10.1 Gassolja  

Marknaðarpartarnir í sølu av gassolju til skip eru broyttir munandi frá 2007 til 2014.  

Á sethúsa- og virkismarknaðinum, gassolja til upphiting, eru broytingar, men tær eru ikki so stórar 

sum á gassolju til skip. Hetta er náttúrligt. Fyrst og fremst tí, at um broytingar skulu síggjast, so skulu 

sera nógvar eindir flyta veitara, samstundis sum aðrar eindir ikki flyta hinvegin (tvs. at tølini vísa 

einans netto flytingarnar, ikki hvussu nógv virkir og hús hava skift veitara í einum ári – tað eru 

rættiliga nógv, men tey flyta bæði til og frá Magn, so netto er flytingin ikki so stór).  

Tá tað er sagt, so er tað, eftir okkara tykki, í lagi, at sethúsakundar innganga í eina langtíðarrelatión 

við oljuveitara. Vit passa tangan hjá kundanum, vit passa ofta eisini oljufýr hjá kundanum, og hjálpa 

við øðrum, sum kundin av og á skal hava hjálp til. Hetta er tað sama sum er galdandi á fleiri øðrum 

marknaðum í Føroyum, og á flest øllum olju til upphiting marknaðumrunt heimin. Man hevur eina 

relatión til sín veitara, og er man nøgdur, so skiftir man ikki.  

Tað, Kappingareftirlitið eigur at hyggja eftir, er ikki hvussu nógvir sethúsakundar skifta veitara. 

Kappingareftirlitið eigur at kanna, um hesir kundar fáa ein rímiligan prís. Og vit vóna, at tá 

Kappingareftirlitið kann staðfesta, at prísurin á gassolju liggur 0,68 oyru per litur undir danskar 

prísir í 2014 fratrekt skattir og avgjøld, og at gassoljan er 80% av mongdini vit selja í Føroyum, so 

eru prísirnir í lagi. Staðfestast kann í hvussu so er, at um føroysku oljufeløgini seldu høvuðsvøruna 

gassoljuna dýrari enn í Danmark, eins og flestallar aðrar føroyskar fyritøkur/vinnur, høvdu sera 

nógvar fleiri milliónir ligið eftir á botnlinjuni.  

Kanska høvdu vit haft eins stórt yvirskot eftir skatt og Føroya Tele, ella bankarnir, tá ið teir annars 

ikki fara á heysin. 

10.2 Diesel og bensin 

Tað er rætt, at marknaðarpartarnir á bensini og diesel ikki flytast tað stóra. Eins og við 
sethúsakundunum, so hava bilførarar ofta eina relatión til eina bensinstøð – eina, sum teir helst vilja 
keypa á. Hetta vísa kanningar, sum Magn í 2012 og 2014 hava fingið greinarafyritøkuna Lóður at 
gera.  

Hendan greiningin er tøk, um Kappingareftirlitið vil hava hana, men er annars loynilig. 

Og tá kundar flyta báðar vegir, summir frá Effo til Magn, og aðrir øvugtan veg, verður broytingin ikki 
so stór. Kappingareftirlitið skal, eftir okkara tykki, tryggja, at prísirnir á bensini og diesel eru í lagi, tá 
kundarnir fara at keypa brennievni á síni bensinstøð.  

Og okkara støða er púra greið – føroysku diesel og bensinprísirnir eru í lagi, bæði sammett við 
danskar prísir, og sammett við munin millum danskar prísir og teir prísir, aðrar føroyskar vinnur hava. 
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11.0 Samanberingarnar hjá Kappingareftirlitinum millum 
Danmark og Føroyar eru skeivar og mangulfullar 
Vit hava fyrr í okkara svarskrivi víst á, at sammetingar millum føroyska og danska oljumarknaðin 

kunnu geva okkum eitt gott innlit í kappingarførið hjá føroyska oljumarknaðinum – tó so at 

týdningarmikil marknaðarviðurskifti s.s. stødd á marknaði og kostnaðarmunir millum meginlond og 

oyggjasamfeløg eiga at takast við í eina slíka sammeting.  

Tá vit gera ein sammeting, sum skal geva okkum gott innlit í tveir marknaðir, so krevst, at 

sammetingin verður gjørd á røttum grundarlagi, at øll grundleggjandi viðurskifti verða tikin við, og at 

røtt tøl verða nýtt til samanberingar.  

11.1 Skeiv samanberingartøl geva skeivar sammetingar, sum geva 
skeivar niðurstøður 
Kappingareftirlitið brúkar sammetingar millum danskar og føroyskar oljuprísir frá 2005 til 2014 til at 

undirbyggja teirra ynski um at seta ógvuslig tiltøk í verk á føroyska oljumarknaðinum. Kappingar-

eftirlitið heldur seg kunna brúka príssamanberingarnar at prógva væntandi kapping á føroyska 

oljumarknaðinum. Og hartil roynir Kappingareftirlitið eisini at rokna út, hvussu nógv ov høgi prísurin 

á føroyska oljumarknaðinum í mun til Danmark (og EU) hevur kostað føroyska samfelagnum. 

Niðurstøðurnar eru harðmæltar, og inntrivini, sum eru tengd at niðurstøðunum, eru sera víðgongd. 

Tað er tó ein sera týdningarmikil feilur í príssamanberingini hjá Kappingareftirlitinum. Hon er, at 

tølini, sum Kappingareftirlitið brúkar, als ikki kunnu sammetast við tey føroysku tølini, tí føroysku 

tølini eru listaprísir uttan avsláttrar, meðan donsku tølini, sum eru frá EU-Kommissiónini, innihalda 

avsláttrar. Hetta sæst við at kanna tað greiningarháttarlag, sum EU-Kommissiónin hevur brúkt. At 

Kappingareftirlitið ger samanberingina kortini, og brúkar tøl, sum ikki kunnu samanberast, viðførir, at 

Kappingareftirlitið kemur til skeivar niðurstøður. Vit vísa eisini til brotið um EU sammetingina hjá 

Kappingareftirlitinum. Allir feilir, sum eru gjørdir í tí brotinum, eru gjørdir í sammetingini millum 

danskar og føroyskar prísir. 

Uppáhaldið um, at Kappingareftirlitið við sammetingunum kann stiðja uppundir, at føroyski 

oljumarknaðurin ikki er kappingarførur, fella til jarðar – tey kunnu ikki brúkast. Men ikki nokk við tí.  

Feilurin er so graverandi, at um meira røtt tøl verða nýtt, verður niðurstøðan fulkomiliga øvugt í mun 

til tað, sum stendur í kanningini hjá Kappingareftirlitinum. 

Tíverri byggir Kappingareftirlið fleiri av sínum týdningarmestu niðurstøðum á hesar skeivu 

sammetingar, og tí verða niðurstøðurnar eisini skeivar, eins og EU-miðaltølini eisini eru skeiv.  

Um Kappingareftirlitið nýtti røttu tølini og sammetti súreplir við súreplir, og ikki sum nú, súreplir við 

bananir, hevði Kappingareftirlitið komið til eina fullkomiliga umvenda niðurstøðu – og hetta má og 

skal merkja, at Kappingareftirlitið viðurkennir teir sera góðu føroysku oljuprísirnar í mun til danskar 

prísir (allir prísir frátrektir skattir og avgjøld), og staðfestir hetta greitt í kanningini. 

11.2 Hví broytir Kappingareftirlitið talkeldu í mun til 2009? 

Í 2009 kanningini av føroyska oljumarknaðinum brúkti Kappingareftirlitið tøl frá EOF, Energi og 

Olieforum, hvørs limir eru tey donsku olju- og orkufeløgini. EOF er fyrrverandi Energi og 

Oliebranchen, og heimasíðan var www.oliebranchen.dk. Prísir og tøl frá EOF kunnu beinleiðis 

sammanberast við teir føroysku prísirnar, sum Kappingareftirlitið hevur fingið frá Magn, og væntandi 

eisini Effo. 

http://www.oliebranchen.dk/
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Men í 2015 kanningini velir Kappingareftirlitið at brúka tøl, sum EU Kommissiónin hevur útgivið um 

danska oljumarknaðin. Hetta hóast at tað greitt framgongur, at tølini hjá EU Kommissiónini um 

danska oljumarknaðin innihalda avsláttrar.  

Og líka greitt eigur tað at vera, at rabatteraði tøl ikki kunnu sammetast við listaprísir hjá føroysku 

oljufeløgunum – prísir, sum ikki inkludera avsláttrar.  

Enn einaferð ger Kappingareftirlitið henda grundleggjandi háttalagsfeilin, og hann viðførir, at allar 

royndir hjá Kappingareftirlitinum at greina og sammeta danska og føroyska oljumarknaðin, verða 

skeivar. 
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12.0 Roknskapargreiningarnar hjá Kappingareftirlitið siga 
einki sum helst um nakað sum helst 
Í kanningini hevur Kappingareftirlitið roynt at samanborið føroysku  oljufeløgini við tilsvarandi retail 

oljuvinnur í grannalondunum. Harumframt eru samanberingar gjørdar av føroysku fyritøkunum yvir 

tíð. 

Hetta, tí Kappingareftirlitið roynir at undirbyggja eitt uppáhald um, at føroysku oljufeløgini hava eitt 

lutfalsliga høgt ROIC áðrenn skatt (ROIC  verður definerað sum EBIT/javnin) í mun til grannalondini, 

og eitt hækkandi ROIC síðani fyritøkurnar skiftu eigarar (síðstnevnda er gjørt við støði í nøkrum 

leiðrættingum, sum vit ikki meta eiga at brúkast í eini slíkari kanning).  

Sambært Kappingareftirlitinum kemst hetta av, at ein øktur munur millum Platts og diesel- og 

gassoljusøluprísirnar er endaður sum eykavinningur hjá føroysku feløgunum. 

Vit hava longu víst á, at føroysku prísirnir sveiggja neyvt við Platts, og prógvað at uppáhaldið hjá 

Kappingareftirlitinum um assymmetriska prísásting beinleiðis er skeivt, sí brot 8. Vit hava eisini víst á, 

at gongdin í føroysku oljuprísunum hevur verið góð í mun til donsku prísirnar. 

Vit fara á næstu síðunum at greina og prógva, at Kappingareftirlitið als einki kann siga um avkastið 

hjá føroysku oljufeløgunum í mun til útlendsk feløg, um sokallaðu roknskapargreiningarnar liggja 

til grund fyri hesum. Vit fara at vísa á, at kunnleikin til roknskapargreining er ov veikur, og at 

serstakliga nógvar greiningarvillur gera úrslitið av greiningunum nýttuleyst. 

12.1 Skeivur greiningarháttur gevur skeiv úrslit 

Fíggjarlig lyklatøl kunnu brúkast sum grundarlag fyri fleiri greiningum, sum inspiratión, og í ávísum 

førum sum avgerðargrundarlag. Hetta kann gerast við at samanbera úrslit yvir tíð, millum fyritøkur, 

og í mun til absolut benchmark, so sum afkastkrøv. Teknikkir so sum dekompononering, common-

size greiningar,  trend-greiningar verða vanliga brúktir, saman við supplerandi roknskapar- og 

vinnuvitan. 

Lærubøkur  innan økið10 vísa á, at um hesi lyklatøl ikki vera brúkt við umhugsan, og 

greiningararbeiðið ikki verður gjørt til lítar, so kunnu niðurstøður í besta føri vera irrelevantar - í 

versta føri beinleiðis misvísandi. Tíverri mugu vit, við støði í tí tilfari, ið er brúkt, teimum greiningum, 

ið eru framdar (ella meira mangul uppá somu), umframt teimum niðurstøðum, ið eru gjørdar av 

Kappingareftirlitinum, staðfesta, at hetta greiningararbeiðið grundleggjandi ikki livir upp til tær 

ásetingar, ið lærubøkur og gransking innan hetta økið (roknskapargreiningar) seta út í kortið. 

Niðurstøðurnar eru tí - við støði í verandi framleidda tilfari - virðisleysar. 

Tær kanska mest umráðandi fortreytir sambært roknskapargreinarar eru at “...comparison is 

meaningful and decision-useful only when like is compared with like”11, og “...vigtigt, at de signaler 

og informationer, der kommer fra nøgletallene, er fri for støj”12. Hetta er galdandi, bæði tá ið man 

ger greiningar yvir tíð og uppá tvørs (tvs. millum fyritøkur, og millum roknskaparpostar í ymisku 

fyritøkunum).  Hesar fortreytir eru, sum heild, als ikki hildnar í tí greiningararbeiði, ið 

Kappingareftirlitið hevur gjørt. 

Tað vil vera ov umfatandi at koma inn á allar teir trupulleikar og manglar, ið eru í tí fyriliggjandi 

greiningini. Vit vilja taka nøkur fá dømi uppá trupulleikar, feilir og manglar, ið liggja til grund fyri 

                                                           
10 T.d. Elliot & Elliot (2011), Petersen & Plenborg (2005) og Sørensen (2012) 
11 Elliot & Elliot (2011), s. 722. 
12 Petersen & Plenborg (2005), s. 188 
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okkara staðfesting um, at samanberingarnar við vinnurnar í grannalondunum, og samanberingarnar 

yvir tíð eru so mangulfullar, at framleidda tilfarið, í verandi líki, er irrelevant og óegnað til at gera 

og/ella stuðla undir niðurstøður. Hóast vit bert taka fá dømi úr rúgvuni, halda vit, at 

Kappingareftirlitið burdi gjørt allar greiningarnar á nýggjum, ella heilt latið vera við at fara í holt við 

tílíkar greiningar.  

12.2 Val av fyritøkum at samanbera við, og atlit at taka 

Roknskapargreiningar kunnu brúkast til at samanbera við einstakar fyritøkur í vinnuni, ella 

samanbera egna fyritøku í mun til vinnuna sum heild. Í hesum sambandi verður m.a. sipað til at 

samanbera fyritøkur, ið veita somu produkt og tænastur, eru á sama marknaði, og arbeiða í sama 

politiska, løgfrøðisliga og búskaparliga umhvørvi13.   

Hervið hevur man, í ein ávísan mun, tryggjað sær, at fyritøkurnar arbeiða undir eins 

kringumstøðum14, og vera mettar út frá hesum. Um forkláringsvirðið skal upp, so eigur man eisini at 

arbeiða við greiningum,  ið vera gjørdar yvir fleiri ár og taka hædd fyri einum heilum 

konjunkturcyklus15. 

Hesum viðurskiftum tekur kanningin hjá Kappingareftirlitinum ikki hædd fyri. Fyri tað fyrsta verður 

samanborið millum marknaðir (millum vinnur), ið eru undirlagdir ymiskari lógarregulering16. Fyri tað 

næsta umfatar kanningin ikki heilar konjunkturcyklussar í ymisku londunum. Hetta vil í sjálvum sær 

geva skeivar ábendingar. Og fyri tað triðja eru atlit ikki tikin til, at búskaparliga gongdin hevur verið 

ymisk í hesum londunum síðstu 5 árini, og at tað vil hava stóra ávirkan á eina samanbering av 

úrslitunum hjá fyritøkunum í ymisku londunum, av tí at konjunkturviðurskifti hava ávirkan á úrslitini 

hjá fyritøkunum.  

Kappingareftirlitið hevur valt nakrar fyritøkur út í grannalondunum eftir nøkrum kriterium. Hvussi 

hesar eru útvaldar duga vit ikki heilt at síggja. Men vit hava fingið innlit í hvørjar fyritøkur, og/ella 

taltilfar, ið hevur ligið til grund fyri greiningunum hjá Kappingareftirlitinum.  

12.3 Noreg 

Í Noregi hevur Kappingareftirlitið tikið tøl úr einum hagtalsgrunni. Kappingareftirlitið hevur her tikið 

støði í nøkrum hagtals-kodum fyri vinnubólk, uttan at vita hvørjar fyritøkur eru við.  

 

Hetta er problematiskt uppá nógvar mátar. Til dømis, kann man samanbera føroysku oljufyritøkurnar 

við ein hagtalsgrunn, og fáa brúktbært info burturúr?  

                                                           
13 Sí t.d. Elliot & Elliot (2011). Porter (2008) vísir t.d. eisini á, at ein vinna bæði má 
vurderast/avmarkast í mun til produkt/tænastu og geografiska útbreiðslu/staðseting. Viðhvørt er ein 
geografisk avmarking í vinnuavmarking, og til tíðir ikki. Eitt dømi uppá síðstnevnda kundi verið 
international bryggjarí, so sum Carlsberg og Heineken, ið kappast við eins produkti á fleiri og somu 
marknaðum. Ímeðan eitt dømi uppá geografiska avmarking er søla av olju- og brennievni til húsarhald 
og vinnulív, har ið kappingin vanliga er innan fyri landamørk. 
14 Hetta er als ikki nokk fyri at tryggja sær ‘validitet’ í greiningum, men eitt minimums absolut 
útgangsstøði. 
15 Argumentið fyri hesum er, at man hervið kann meta hvussi fyritøkurnar, eru ávirkaðar av, og evna at 
tilpassa seg, ymiskari gongd í búskapinum. Sí t.d. Petersen & Plenborg (2005) og Sørensen (2012).  
16 Innan umhvørvisøkið generelt,  har ið strangari lógarkrøv í hinum norðurlondunum, viðføra øktar 
beinleiðis kostnaðir og munandi hægri roknskaparligar avsetingar í grannalondunum; og í mun til 
krøv um minimums-sølu biobrennievnum, ið innleiðandi vil hava neiliga ávirkan á avkastið hjá hesum 
fyritøkum, orsakað av øktum íløgum og lutfalsligahægri pengabindingum í goymslur. 
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Fyrr í kanningini hava vit víst á, at Kappingareftirlitið hevur sammett prísir í Føroyum við eitt EU 

miðaltal, har Kappingareftirlitið ikki hevði kannað, hvussu miðaltalið varð framkomið. Hetta viðførdi 

skeivar sammetingar og skeiv úrslit. Og tað sær tíverri út til, at Kappingareftirlitið enn einaferð ger 

sama metodufeilin – at finna nøkur samanløgd tøl, sum man ikki rættiliga veit hvussu eru framkomin, 

og so sammetir man við Føroyar, og ger generaliserandi niðurstøður út frá hesum.  

Hyggja vit at norska hagtalgrunninum/tølunum, órógvar tað okkum, at samlaðu aktivini í norsku 

hagtølunum í onkrum førum liggja á einum støði, ið í sær sjálvum ikki sær út til at vera beinleiðis 

sambærligt við donsku og svensku tølini17. Bæði  við beinleiðis samanberingum uppá tvørs, men 

eisini um man tók støði í landafrøðiligum munum.  

So hvat eru tað fyri fyritøkur, ið eru við? Vit vita tað ikki. Kappingareftirlitið veit tað nokk  heldur ikki. 

Men tað mugu vit vita fyri at meta um, hvørt greiningarnar eru rættar, og sostatt at 

sammetingarnar eru rættar.  

Ein onnur avleiðing av, at man hevur tikið støði í einum hagtalsgrunni er, at Kappinareftirlitið ikki 

kennir einstøku roknskapirnar, og hvørji tøl og fortreytir liggja aftanfyri EBIT og ‘Total Assets’18.   

So, tá ið man ikki veit, hvat man hevur við at gera, og hvat man samanber við, hvat skal man so 

brúka taltilfarið tað til? Onki! Hetta eru bara tøl, ið eins væl kunnu villeiða sum vegleiða. Taltilfarið 

fyri Noreg er soleiðis ikki egnað sum samanberingargrundarlag, og skal takast úr kanningini, ella 

gerast ordiligt. Vit halda, at Kappingareftirlitið enn einaferð hevur stórar avbjóðingar í tí 

greiningartilgongd, man velir at brúka. 

12.4 Svøríki 
Í Svøríki eru tær fýra fyritøkurnar, ið standa fyri nærum allari sølu av bensin, diesel og gassolju tiknar 

við. Tað er í sjálvum sær gott.  

Men her hevur Kappingareftirlitið gjørt tað mistakið at taka roknskapin hjá Preem við í 

samanberingina. Tað eru eisini nakrir trupulleikar við onkrum av hinum fyritøkunum eisini (td ST1), 

men vit hava her valt at fokusera uppá Preem, tí hetta er tann tungtvigandi fyritøka í greiningini, og 

at ‘feilkeldan’ er altavgerðandi í roknskapinum hjá Preem 

Preem er ein av stóru aktørunum í svensku retail vinnuni, eingin ivi um tað. Tey eru sterk á gassolju- 

og dieselmarknaðunum. Trupulleikin er bara, at 80% av virkseminum í roknskapinum hjá Preem 

kemur frá rakstri av oljureinsiverkum. Hetta sæst skjótt, bara við at hyggja eftir notu 4 í t.d. 

roknskapunum hjá Preem fyri 2012 og 2013.  

Hetta er eitt heilt annað virksemi enn at reka sølu av oljuúrdráttum til slutkundar. Roknskapur og 

virksemið hjá Preem kunnu ikki, sum nú er, samanberast við virksemið hjá føroysku oljufeløgunum. 

Sølan og samlaðu aktivini hjá Preem viga meir enn 50% í taltilfarinum fyri Svøríki. Avleiðingin er, at 

úrslitini hjá Preem19, ið fyrst og fremst koma frá oljureinsivirkseminum, hava dominerandi ávirkan á 

svensku miðaltølini. 

                                                           
17 Eitt stórt lop hendir í norsku virðunum (samlaðu aktivini) í 2014, nærum ein tvífalding, men 
hvaðani kemur hetta lopið frá? 
18 Lærubøkurnar innan roknskapargreingarøkið – t.d. Elliot & Elliot (2011) - mæla frá at brúka 
bransjutøl frá nøkrum hagtalsgrunnum, m.a. av somu orsøkum sum eru nevndar her. 
19 M.a. stendur í Ársfrágreiðingini hjá Preem fyri 2013: “Årets rörelsesresultat minskade till -206 
(2.733) MSEK. Minskningen i rörelsesresultatet beror först of fremst på det planerede 
revisionsstoppet i Lysekil och lägre raffineringsmarginaler”. Tvs. at høvuðsfrágreiðingin er gongdin 
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Sostatt kunnu svensku tølini ikki brúkast sum samanberingargrundarlag í verandi líki. Virksemið hjá 

Preem líkist í høvuðsheitum ikki føroysku oljufeløgunum, og hevur eina týðandi ávirkan á tølini, og 

tað má takast úr, áðrenn tølini so smátt byrja at geva meining at samanbera við. 

12.5 Danmark 
Í Danmark minnir útveljingin av fyritøkum nakað um ta svensku.  Men stór spurnartekin kunnu setast 

við, hvussu Kappingareftirlitið hevur valt út donsku fyritøkurnar, sum man sammetir við.  

Magn kennir ikki danska marknaðin eins væl, ið vit vænta, at Kappingareftirlitið ger. Hóast tað, so 

undrar tað okkum stórt, at ávísar fyritøkur eru tiknar við, og ávísar fyritøkur ikki eru tiknar við. Og vit 

vilja tí fegin hava Kappingareftirlitið at grundgeva fyri tí vali man hevur gjørt, tá 

samanberingarfyritøkur vórðu valdar. 

Tað undrar okkum, at Kappingareftirlitið hevur tikið OK Plus og OK plus Butiksdrift við. Hesi reka 

einans handlar hjá OK, og hava sum so einki við brennievnissøluna at gera. Er tað ein orsøk til, at 

Kappingareftirlitið hevur tikið hesar fyritøkur við? Vinarliga greið okkum frá hesi orsøk. 

Brennievnisølan liggur í felagnum í OK amba, og hetta er nógv tann størsti parturin av virkseminum 

innan fyri sølu og veiting av oljuproduktum. So hví er OK amba ikki við, og hini bæði eru tikin við? 

Samstundis staðfesta vit, at t.d. UnoX Smørolie ikki er tikið við. Hví skal hetta virksemi haldast 

uttanfyri í eini samanbering? Hini UnoX feløgini eru tikin við. Ein stórur partur av virkseminum hjá 

Magn og Effo er eisini at selja smyrjiolju. Skal man samanbera samlaðu føroysku fyritøkurnar og 

lønsemi í teimum, við danskar fyritøkur, so má tað gerast í eini so líkari samanbering sum møguligt. 

Og tá má Kappingareftirlitið taka smyrioljusølu við.  

Fyritøkan DCC er ikki tikin við. Felagið hevur tikið stóran part av downstream oljusøluvikseminum hjá 

Shell í Danmark (tó undantikið Shell støðirnar20). Her ger tað sama seg galdandi sum nevnt omanfyri: 

um man skal samanbera, so mugu tað vera ‘relevantar’/líkar samanberingar.  

Í hesum sambandi kann nevnast, at ein útrokning gjørd eftir háttalagnum21 hjá Kappingareftirlitinum 

vísir eitt miðal ROIC fyri DCC og UnoX Smørolie, ið liggur um 9% í miðal síðstu 5 árini, og eitt miðal 

uppá smá 8% fyri OK amba.  

Omanfyri standandi orsøkir gera, at bara í útveljing av fyritøkum í Danmark, eru so stórir manglar, at 

samanberingin ikki gevur meining í verandi líki. 

Kappingareftirlitið skal grundgeva fyri hvussu fyritøkurnar í Danmark eru útvaldar. Fyri okkum sær 

tað heilt tilvildarligt út, hvussu Kappingareftirlitið hevur valt út, og úrslitið verður av tí sama 

ósamabæriligt.  

12.6 Tøl úr einum landi innganga í tølini í øðrum landi 
Ein annar trupulleiki við roknskapargreiningunum hjá Kappingareftirlitinum er, at tað ikki 

framgongur, um Kappingareftirlitið hevur tikið hædd fyri, at ávísar fyritøkur eru dótturfeløg hjá 

fyritøku í onkrum av hinum londunum. Her kunnu t.d. nevnast Statoil Fuel & Retail í Danmark og 

                                                                                                                                                                                     
innan fyri oljureinsivirksemið. Líknandi frágreiðingar síggjast eisini í øðrum ársfrágreiðingum frá 
Preem. 
20 Tað er væl skilligt, at Shell í Danmark ikki er tikið við. Roknskapurin hjá Shell líðir av somu 
trupulleikum, sum tann hjá Preem – annað virksemi er dominerandi í roknskapartølunum. 
21 At háttalagið hjá Kappingareftirlitinum tekniskt sæð heldur ikki er nøktandi fyri hesar greiningar er 
ein onnur søga. Hetta venda vit aftur til. 
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Svøríki, ið eru dótturfeløg hjá Statoil Fuel & Retail í Noregi, og Q8 í Danmark, ið er dóttirfelag hjá 

OKQ8 í Svøríki.  

Avleiðingarnar av, at dóttirfeløg í øðrum londum innganga í tølini, kunnu vera tvær: 

1. Úrslitið hjá dóttirfelagnum slær ígjøgnum a móðurfelagsavkastinum, (um vinningurin/tapið 

eru skrásett omanfyri EBIT postin22 í móðurfelagsroknskapinum).  

2. At virðið av eginognarpartinum í dóttirfelagnum (nevnarin) verður tikin við í aktivini hjá 

móðurfelagnum, ímeðan vinningurin/tapið (teljarin) ikki verður innroknað. Hetta vil sjálvt við 

vinningi í dóttirfelagnum trekkja avkastið fyri fyritøkuna/landið niður. 

Sum eitt dømi her kann nevnast, at í roknskapinum hjá OK-Q8 AB í Svøríki stavar ein stórur partur av 

fíggjarligu støðisognini frá danska dóttirfelagnum. Avleiðingin er, at bókaða virðið av danska 

dóttirfelagnum inngongur í fíggjarstøðuna23, ímeðan tað sýnist, at inntøkurnar frá hesum ikki 

framganga av EBIT24. Best og rættast var her at trekkja fíggjarligu støðisognina frá samlaðu 

aktivunum, soleiðis at danska úrslitið ikki ávirkar25. 

Høvuðsavleiðingin er sum heild, at roknskaparpostar frá øðrum marknaðum/londum/vinnum sláa 

ígjøgnum á avkastútrokningini í einum øðrum landi. Hvør avleiðingin er í hvørjum einstøkum føri 

avhongur av, hvussu roknskapirnir eru settir upp, hvørja uppseting Kappingareftirtlitið hevur nýtt, 

og/ella um Kappingareftirlitið hevur tikið støðu til viðgerð, og/ella hevur korrigerað fyri hesum 

viðurskiftum. Vit halda okkum greitt kunna staðfesta, at síðstnevnda ikki er gjørt. Og hetta er 

serstakliga óheppið fyri úrslitið av greiningini. 

Orsøkin til okkara staðfesting er, at ongar tillagingar eru gjørdar í fíggjarligari støðisogn í nøkrum 

felagi, hóast man veit, ella átti at vitað, at eigaraskapur er millum landamørk í hesum feløgum. Tað ið 

styrkir um okkara staðfesting er eisini, at Kappingareftirlitið brúkar norsk roknskapartøl, hóast man 

reelt als ikki kennir innihaldið í hesum tølum. Mest sannlíkt innganga t.d. tøl frá bæði Svøríki (Statoil 

Fuel & Retail) og Danmark (Statoil Fuel & Retail og UnoX) í norska talgrundarlagið.   

Sostatt má staðfestast, at útveljinging av feløgum at samanbera við úr teimum ymisku londunum, 

als ikki er nøktandi. Tilfarið kann rætt og slætt ikki brúkast sum samanberingargrundarlag. Hetta 

faktum kann longu staðfestast, áðrenn man hevur hugt eftir ‘teknisku’ viðgerðini av ávísum 

roknskapunum, ið tiknir eru við. 

12.7 Samanberingar við retail vinnur í grannalondum – teknisk 
viðgerð av ymskum roknskaparpostum 
Lat okkum fyrst tríva í áður viðgjørda dóttir-/móðurfelagsproblematikk. Hesin er ikki einans galdandi 

millum lond. Hann er sjálvsagt eisini galdandi í einstøku londunum/fyritøkunum/roknskapunum26.  

Fleiri av roknskapunum, ið verða tiknir við í samanberingunum hava í fíggjarstøðuni eina munandi 

fíggjarliga støðisogn, innihaldandi virðisbrøv, dóttirfeløg og atknýtt feløg. Um einki verðu gjørt við at 

tillaga fyri hesi viðurskifti verður avleiðingin, at man: 

                                                           
22 Hendan metodan hevur so aðrar avleiðingar við sær, sum t.d. at figgjarpostarnir í dóttirfelagnum 
vera tiknir við í úrslitinum áðrenn rentur í konsernini. 
23 Sí m.a. OK-Q8 Årsredovisning för 2012-03-01 – 2013-02-28, not 17. 
24 Vit skriva her, at tað ‘sýnist’ sum, tí hetta ikki greitt framgongur av taltilfarinum.  
25 Ein annar trupulleiki, ið eisini kemur til sjóndar her, er at fíggjarliga støðisognin og inntøkurnar frá 
Danmark koma inn í roknskapirnar frá August 2012 – hetta hevur beinleiðis avlagandi ávirkan á bæði 
avkastútrokning og samanberingargrundarlg. 
26 M.a. hesin trupulleiki verður umrøddur í Petersen & Plenborg (2005), kap. 4 
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1. kann kemur at samanblanda rakstur og fígging  

2. lutvíst telur úrslitið og avkast hjá ávísum fyritøkum við tvær ferðir.  

Tað vil vera alt ov umfatandi at viðgera øll hesi viðurskifti, tó so at vil Kappingareftirlitið føra prógv 

fyri teirra uppáhaldum, so eiga tey at gera allar hesar greiningar.  

Eitt dømi uppá hesa manglandi viðgerð er UnoX Energi A/S og Samtank A/S. UnoX eigur 50% av 

Samtank27. Báðar fyritøkur eru tiknar við í lyklatølini fyri Danmark. Í hesum føri telja tølini (lutvíst) við 

í bæði roknskapinum og avkastinum hjá UnoX og Samtank A/S - eginognarparturin í Samtank A/S 

inngongur í aktivini hjá UnoX ímeðan lutfalsliga úrslitið hjá Samtank A/S inngongur sum 

fíggjarinntøkur (sum koma aftaná EBIT) hjá UnoX28. Avleiðingin er lutvís dupultinnrokning av einari 

fyritøku, ið reelt sæð føri viðførir eitt lutfalsliga lægri roknað ROIC fyri donsku vinnuna.  

Um vit taka eitt afturíaftur áðurnevnda dømi frá svensku fyritøkuni OK-Q8, so eru umleið 27% av 

støðisognini fíggjarlig støðisogn í 2013. Høvuðsparturin av fíggjarligu støðisognini stavar frá danska 

partinum av fyritøkuni, frá einum banka, og eini smyrjioljuframleiðslufyritøku, ið eru dóttirfeløg í 

samtakinum29. Havandi í huga, at inntøkurnar frá hesum stóra parti av støðiognini ikki innganga í  

EBIT er eyðsýnt, at roknaða avkastið hjá hesi fyritøku er alt ov lágt sett. Samsvar ikki er millum teljara 

og nevnara í lyklatalinum, og lyklatalið verður ávirkað tann neiliga vegin. Ein korrektión í fíggjarligari 

støðisogn vil sostatt hava eina munandi ávirkan á útroknaða lyklatalið hjá Kappingarráðnum. 

Sostatt er er generelt talan um manglandi viðgerð og/ella støðutakan til viðgerð av fíggjarligari 

støðisogn. Tað eru dømir uppá hetta í øðrum donskum roknskapum, umframt í øðrum svenskum 

roknskapunum, ímeðan vit av góðum grundum (eins og Kappingareftirlitið) ikki kunnu fyrihalda 

okkum til norsku tølini yvirhøvur. Avleiðingin verður lutvís dupultinnrokning av úrslitum í ávísum 

fyritøkum í landsmiðal, eitt ov lágt útroknað avkast (ROIC)  hjá hesum fyritøkum, og eitt samanbland 

av rakstri og fígging. 

Og í framhaldi av hesum kann eisini nevnast ein annar postur, ið kann hava ávirkan á tølini. Hetta eru 

áogn hjá dóttirfeløgum og atknýttum feløgum. Fleiri fyritøkur hava hesar postar við. Men er talan 

um vøruáogn ella um (stutt- ella langfreistaða) fíggjarliga rentuberandi áogn hjá hesum feløgum? 

Ásannandi, at henda áogn inngongur í samlaða javnan, og fíggjarinntøkur ikki eru partur av EBIT, so 

verða lønsemislyklatølini hjá feløgunum neiliga ávirkað, umframt at tað aftur her er samanbland av 

rakstri og fígging eru í tølunum.  

Til dømis telur áogn hjá tilknýttum feløgum í roknskapinum hjá Statoil Fuel & Retail í Danmark fyri 

2012/2013 meira enn 16% av samlaðu aktivunum, og í  2014 roknskapinum hjá UnoX Energi umleið 

16% av samlaðu aktivunum. Hvussu stórur partur av hesum eru ávikavist rakstur ella fígging? 

Avleiðingin er ein stór óvissa um roknaða avkastið. Og lønsemið kann einans vera ov lágt sett, í 

verandi útrokning, tí áognin er innroknað í aktivini, men renturnar av áognini eru ikki innroknað í 

EBIT, í mun til eina greiða rakstrar-til-rakstrar samanbering millum feløg.  

                                                           
27 Hini 50%-ini av Samtank eigur OK Amba. Og annars kann nevnast, at um tølini fyri OK amba verða 
brúkt, so eru umleið 16% av fíggjarstøðuni, fíggjarlig støðisogn. 
28 Og sum eitt kuriosum fyri UnoX kann nevnast, at tey hava fíggjarinntøkur, ið síggja út til at stava frá 
fíggjarligu støðisogini uppá 7,3 mió. Kr., har ið 3,9 mió. beinleiðis viðvíkja ognarskapinum í Samtank 
A/S og avkasti av virðisbrøvum. Teljarin hevur ikki tikið hesar fíggjarligu inntøkurnar av fíggjarligu 
støðisognini við, ímeðan nevnarin hevur tikið fíggjarligu støðisognina við. Avleiðingin er, at 
útrokningin avkasttalinum í besta fall má metast sum inkonsistent, og lutvíst (fyri Samtank-
ognarlutin), beinleiðis er skeiv. 
29 Hetta er aftur eitt dømi um fleiri problematisk viðurskifti, í viðgerðini av roknskapum, í hesum føri 
t.d. áðurnevndu samanblanding av landaúrslitum, umframt av bankavirksemi og 
smyrjioljuframleiðsla vera tikin við. 
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Tað eru fleiri spurningar, ið enn standa ósvaraðir ella óviðgjørdir í tí teknisku viðgerðini av 

landasamanberingini. Vit kundu viðgjørt fleiri onnur dømi, men hetta hevði verið ov umfatandi.  

Samanumtikið er púra greitt útfrá omanfyri standandi, at roknskapargreiningarnar hjá 

Kappingareftirlitinum eru serstakliga mangulfullar, og at manglarnir eru so stórir, at einki munagott 

info fæst burturúr greiningunum.  

12.8 Grundleggjandi viðurskifti, sum skulu vera uppá pláss í 
roknskaparsamanberingum 
Vit kunnu tríva í nøkur heilt fá grundleggjandi viðurskifti , ið eiga at vera uppá pláss í samanberingum 

millum fyritøkur, og so gera okkara metingar av tí arbeiði, ið Kappingareftirlitið hevur gjørt hesum 

viðvíkjandi 

Nýttur roknskaparháttur 

Tað er grundleggjandi, at metingarnar vera gjørdar út frá sama (ella í minsta lagi líknandi) slagi av 

nýttum roknskaparhátti30. Tillagingar mugu gerast í taltilfarinum fyri at roknskaparháttirnir eru líkir, 

ella kunna samanberast. Um hetta ikki er gjørt, so kunnu fyritøkurnar hava ymisk úrslit uttan at hetta 

sum so sigur nakað um teirra vinnuførleika (indtjeningsevne)31.  

Viðurskifti, ið hava við nýttan roknskaparhátt at gera, kunnu (men eru ikki avmarkað til at) vera:  

 Hvørt roknskapir eru gjørdir í samsvar við ársroknskaparlógirnar í ymisku londunum, og/ella 

roknskapirnir eru gjørdir upp eftir IFRS. 

 hvussu inntøkur, útreiðslur, ognir og skyldur eru innroknað, herundir m.a.  

o hvat verður klassificerað undir rakstur og fígging, og/ella útreiðslur og íløgur 

o hvussi vera dóttirfeløg og atknýtt feløg innroknað í rakstur í fíggjarstøðu 

 hvørjir avskrivingar-politikkir og profilir eru nýttir í teimum ymisku roknskapununum, og 

hvussi tær árligu avskrivingarnar eru – bæði við atliti til materiella og immateriella støðisogn. 

Í fyrstnevnda føri síggja vit, at nógvir roknskarpir eru gjørdir upp eftir nationalu ársroknskapar-

lógunum, ímeðan roknskapirnir fyri tey børsskrásettu feløguini - t.d. roknskapurin hjá Preem - eru 

gjørdur upp eftir IFRS.  So longu her er eitt ósamsvar, og fleri ymiskar viðgerðir av 

roknskaparpostum32. Nógv viðurskifti eru lík, men her eru eisni nakrir grundleggjandi munir. 

Vit hava longu staðfest omanfyri, at tað ikki hevur verið nøkur viðgerð av dóttirfeløgum og 

atknýttum feløgum, ei heldur viðgerðini av millumverandi millum konsernbundin feløg.  

Vit hava eisini hugt eftir avskrivingum. Her kunnu vit beinanvegin staðfesta frávik millum feløgini. 

Fyri tað fyrsta gera Preem AB niðurskrivingstests av goodwill, og avskrivar ikki goodwill sum aðrar 

fyritøkur – hetta ávirkar lyklatalið, og hervið samanberingargrundarlagið.  

Onnur dømi uppá ymiskar avskrivningsprofilir, í mun til t.d. tann hjá Magn, eru m.a. at finna í 

roknskapunum hjá Statoil Fuel & Retail í Danmark 2012/2013 og ST1 AB 2013. Her sæst m.a. at 

bygningar vera avskrivaðir seinni hjá hesum feløgum enn hjá t.d. Magn. Avleiðingin vil alt annað líka 

                                                           
30 Sí t.d. Petersen & Plenborg (2005, s. 118ff.) og Elliot & Elliot (2011, s. 715ff.) 
31 Sí t.d. Petersen & Plenborg (2005, s. 103). 
32 Vit vænta, at svenska, donska og føroyska ársroknskaparlóggávan er lutfalsliga eins, men vit vita tað 
ikki. Hinvegin eru greitt munir um ársroknskaparlógin og IFRS vera nýtt sum rapporterings- og 
útrokningargrundarlag. 
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vera, at ROIC vil vera undirvurderað hjá hesum feløgum, í mun til Magn, havandi í huga aldurin á 

fyritøkunum, og hvussi stórur partur av materiellu støðisognini er bygningar33.  

Eisini síggja vit, at goodwill hjá Statoil Retail & Fuel DK verður avskrivað yvir 4 ár í 

samanberingartíðarskeiðnum, og vil hetta uppá stutt sikt hava neiliga ávirkan á ROIC (tí avskriving 

akkurát er framd í hesum tíðarskeiðnum, ið fyritøkurnar vera samanbornar). Uppá longri sikt vildi 

hetta lutfalsliga ávirka talið positivt. 

Okkara sannføring er tí, at Kappingareftirlitið ikki hevur tikið atliti til nýttan roknskaparhátt í síni 

greining og útrokningum. Man hevur heldur ikki einsháttað týðandi roknskaparpostar, ið skuldi 

verið við til at skilmarka rakstur og fíggjarstøðu, og lutfallinum teirra millum. Avleiðingin vil tí vera, 

at viðgerðin og útrokningar av ROIC eru sera mangulfullar, og villeiðandi, um hesar vera brúktar í 

eini samanbering.  

12.9 Roknskaparligar metingar 

Roknskaparligar metingar (skøn) kunnu hava stóra ávirkan á roknskapartølini. Tað kunnu gerast yvir- 

og undirmetingar av ymiskum viðurskiftum, ið hava beinleiðis ávirkan á roknskapartølini. Talan kann 

vera um ymiskar praksisir, men tað kann eisin vera eitt ynski um at ‘flyta’ úrslitini tann vegin, man 

ynskir34.  

Tað er eitt hav av metingum í roknskapum, og farið verður ikki inn á øll hesi viðurskifti. Einans eitt 

dømi verður tikið her. Í grannalondunum er vanligt, at tað verður settur peningur av til upprunding í 

sambandi við niðurlegging av virksemi, ella fyri øki har ið goymslur ella bensinstøðir standa35. Hesar 

avsetingar hava eisini eina ávirkan á rakstrarúrslitini. Spurningurin er tí, um føroysku fyritøkurnar, ið 

ikki hava hesar avsetingar við í sínum roknskapum, áhaldandi yvirmeta núverandi úrslit í mun til 

framtíðina, tá ið eventuellar uppruddingar skulu gerast, ella hetta bara er ein løgfrøðiligur munur, ið 

hevur sínar avleiðingar fyri lønsemisútrokningina fyri hini norðurlondini.  

Ofta eru eisini munir og møguligir feilir í metingum. Hetta viðførir broytingar í roknskapum, ið so 

hava beinleiðis ávirkan á rakstur og lyklatøl, og hervið uppá samanberingargrundarlagið. Til dømis 

gera Statoil Fuel & Retail Danmark í 2012/13 reguleringar í avsetingum uppá upprudding uppá í alt 

172 mió. kr. Hetta er ein upphædd, sum í sjálvum sær hevur stóra ávirkan á miðalavkastið fyri 

Danmark hetta árið (umleið 2 %-stig).  Men vit vita ikki nær upprunaliga feilmetingin er gjørd – er 

hon gjørd áðrenn 2009, eftir 2009 ella yvir fleiri ár. Hvussu er t.d. henda avseting viðgjørd í 

greiningartilfarinum fyri donsku vinnuna? 

12.10 Transitoriskir postar 

Ein annar spurningur, ið stingur seg upp er, um hædd er tikin fyri komandi og farandi 

(transitoriskum) roknskaparpostum?  

                                                           
33 Her kundi man so sagt, at aktivini hjá føroysku oljufeløgunum vóru regulerað, tá ið fyritøkurnar 
vóru seldar. Og tað kann hava sína ávirkan. Men her skal man so bara gerast vart við, at fleiri av 
feløgum, ið innganga í samanberingargrundarlagið, eru vorðin seld ella strukturelt broytt í 
tíðarskeiðnum eftir at føroysku oljufeløgini vóru seld – t.d. Statoil Fuel og Retail í norðurlondum, ST1, 
Q8 og OK. 
34 Sørensen (2012, Kap. 5), og Petersen & Plenborg (2005, Kap. 9) 
35 Hetta sær út til at vera eitt lógarkrav, men hetta er ikki nakað ið vit hava kannað. Vit kunnu bara 
staðfesta lutfalsliga stórar avsetingar til hetta endamál. 



54 
 

Transitoriskir postar kunnu hava eina óynskta og misvísandi ávirkan á greiningar og niðurstøður. Tí 

skal man taka støðu til viðgerðina av hesum, og royna at einsrætta hesa. Dømi uppá tílíkar 

transitoriskar postar kunnu vera: 

 Óvanligir vinnings- og tapspostar, sjálvt um hesir ikki eru rapporteraðir sum óvanligir postar 

 Korrektiónir fyri virksemi, ið er hildið uppat? 

 Yvirtøkur av virksemi og ella fult ella lutvíst skift av eigaraskapi 

 Munandi upp- og niðurskrivingar, ella stórar broytingar í avskrivingum   

Tað fyrsta, sum her kemur til hugs, er hetta brotið úr ársfrágreiðingin hjá Preem fyri 2013: “Årets 

rörelsesresultat minskade till -206 (2.733) MSEK. Minskningen i rörelsesresultatet beror först of 

fremst på det planerede revisionsstoppet i Lysekil och lägre raffineringsmarginaler”.  Tvs. ein ávirkan 

á EBIT í Svøríki uppá smáa 3 milliardir kr. Eitt annað dømi sæst av samanberingini millum 2013 og 

2014 roknskapirnar hjá danska felagnum Haahr, har ið avskrivingarnar í 2014 eru umleið 3 ferðir so 

høgar sum árið fyri. Hvussi eru hesi viðgjørd og eventuelt eftirkannað av Kappingareftirlitinum? 

Eisini eru broytingar hendar í virkseminum hjá fleiri av fyritøkunum, eins og fyritøkur eru 

keyptar/seldar. Hesi viðurskifti áttu ikki at farið óviðgjørd framvið, og eru dømi uppá eina manglandi 

viðgerð hjá Kappingareftirlitinum.  

12.11 Dekomponering, common-size analysur og trend analysur 

At enda skal staðfestast at, um man skal koma eitt sindur niður í tilfarið, so mugu háttir sum 

dekompononering, common-size analysur trend-analysur o.a. brúkast, saman við hjálp av 

supplerandi roknskapar- og vinnuvitan, tá ið greiningar verða gjørdar36.  

12.12 Eru vit vorðin klókari av at lesa roknskapar”greiningarnar” 
hjá Kappingareftirlitinum? 
Eftir at hava staðfest teir sera stóru manglarnar, sum kunnu staðfestast í roknskapar”greiningunum” 

hjá Kappingareftirlitinum, kann man spyrja Kappingareftirlitið um man:  

 Hevur man nøktandi kunnleika um fyritøkurnar, ið eru partar av greiningini? 

 Hevur man aktivt brúkt noturnar, leiðslufrágreiðingar, og aðrar supplerandi frágreiðingar og 

vitan í viðgerðini? 

 Hevur gjørt nakrar gjøllari lýsingar av tølunum, ið kunnu undirbyggja nøkur viðurskifti og 

møguligar niðurstøður? 

Vit halda okkum vita, at svarið er eitt greitt, rungandi nei. Vit eru, eftir okkara viðgerð av tí 

fyriliggjandi greiningini, av tí greiðu áskoðan, at hetta ikki er ikki støðan. Tað neyðuga arbeiðið er ikki 

gjørt. 

Um man ætlar at staðfesta nakað við støði í eini roknskapargreining, so er tað í sær sjálvum sera 

trupult. Tað er sera tungt og umfatandi at samanbera og greina tvær fyritøkur. Men ætlar man sær 

at samanbera einar 20 fyritøkur úr 3-4 londum, og brúka tað til at staðfesta ella bara geva nakrar 

ábendingar um nakað, so er tað ein sera orkukrevjandi (og nærum óyvirkomulig) uppgáva. Hendan 

orkan er, helst av góðum grundum, ikki nýtt í greiningararbeiðinum hjá Kappingareftirlitinum.  

                                                           
36 Hetta er nakað, ið verður endurtikið ferð eftir ferð í m.a. Petersen & Plenborg (2005), Sørensen 
(2012) og Elliot & Elliot (2011). Skal man brúka greiningar til nakað reelt, so skal arbeiðið gerast 
tilsvarandi. 
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Okkara niðurstøða er, at tað hvørki finst ein kunnleiki til grundarlagið fyri lyklatølunum, ella at 

atlit eru tikin til nógv og týðandi viðurskifti, ið áttu at viðført tillagingar í taltilfarinum. Og tí er 

tann óreingiliga avleiðingin, at samanberingartilfarið, ið fyriliggur ikki kann brúkast til at geva 

ábendingar ella gera niðurstøður út frá.  

Og lat okkum enn einaferð sláa fast, at tað vildi verið alt ov umfatandi at viðgjørt øll viðurskifti her, 

og tað er heldur ikki nakað sum vit hava orku til at gera innan fyri galdandi tíðarrammur. Tí er tað, ið 

vit hava viðgjørt, einans nøkur dømi (og als ikki eitt fullfíggjað yvirlit) yvir viðurskifti, ið ikki eru í lagi í 

hesi greining.  

Og at enda, lat okkum sláa fast, at uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum um lønsemi í føroysku og 

norðurlendsku oljuvinnunum, á ongan hátt kann staðfestast út frá ”roknskapargreiningunum” hjá 

Kappingareftirlitinum.  
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13.0 Kappingareftirlitið sær burtur frá týdningarmiklum 
effektiviseringum, sum Magn hevur framt eftir 2007 
Kappingareftirlitið hevur eisini gjørt eina samanbering av ROIC fyri føroysku oljufyritøkurnar yvir tíð.  

Endamálið tykist at vera at vísa, at føroysku fyritøkurnar alt annað líka hava eitt hægri avkast (ROIC, 

excl goodwill) nú enn tær høvdu áðrenn fyritøkurnar gjørdust sjálvstøðugar í 2007. Og at hetta 

meinar Kappingareftirlitið er orskað av, at føroysku oljufeløgini hava tikið meira inn frá kundunum. 

Niðurstøðan skal, eftir øllum at døma, stuðla undir grundgevingar í frágreiðingini, um at prísirnir í 

Føroyum eru hækkaðir lutfalsliga meir enn í grannalondunum, orsakað av minni kapping. 

Grundgevingar, ið vit áður hava víst á, hvíla á eitt tunt, mangulfult, og í ávísum førum beinleiðis 

skeivt grundarlag. Vit vísa til stórt sæð øll brotini í hesum svarskrivi, serliga tey sum snúgva seg um A) 

tað óalmindiliga góða kappingarføri í mun til danskar prísir, B) at føroysku prísirnir flyta seg neyvt í 

takt við prísirnar á altjóða oljumarknaðinum, C) at prísirnir í Føroyum hava betri kappingarføri nú enn 

fyri 2007.  

Men Kappingareftirlitið roynir allíkavæl at halda uppá, at her er okkurt galið.  

Tað ger Kappingareftirlitið við at brúka eitt gamal trix, tá man vil undirbyggja eitt uppáhald, sum ikki 

lættliga letur seg undirbyggja. Man leiðrættar! Kappingareftirlitið ger eina leiðrætting, fyri at kunna 

samanbera yvir tíð. Uppskrivingarnar av støðisognini, ið vóru gjørdar í 2008, verður lagdar afturat 

materiellu støðisognini árini 2004-2007, fyri sostatt at kunna lata sum um henda uppskriving var 

framd í 2004. Hugsanin, ið tykist búgva undir hesum háttalagi er, at alt annað er líka.  

Men at gera eina leiðrætting av javnanum, uttan at taka nøkur onnur atlit, er og verður ongantíð 

meira ein einfaldað, konstruerað relatión millum tvey tøl í einum roknskapi – í hesum føri millum 

EBIT og javnan (undantikið Goodwill). 

Trupulleikin er, at alt annað er ikki líka. Tað, sum Kappingareftirlitið ger, er at leiðrætta akkurát 

teir postarnar hjá Magn, sum kunnu benda á at Kappingareftirlitið hevur grein í sínum máli, men 

teir postar, sum prógva tað mótsætta verða ikki leiðrættaðir. Enn eitt dømi uppá ivasamt 

greiningarháttarlag hjá Kappingareftirlitinum. 

13.1 Áðrenn og eftir 2007 ávirkar 

Kapitalstruktururin í føroysku oljufyritøkunum var ‘óvanligur’ árini fram til tær gjørdust 

sjálvstøðugar. Feløgini høvdu nærum onga skuld. Stór vinningsbýti vóru flutt av landinum, og høga 

eginpeningsavkastið bygdi uppá bókaðan eginpening, ið lá á markinum fyri tunna kapitalisering37. 

Onnur avkast vóru eisini yvirmett, tí tey bygdu uppá eina fíggjarstøðu, ið var uppgjørd til søgulig 

kostvirði, innihaldandi støðisogn, ið var lutfalsliga gomul, og sum í stóran mun var fult (tvs. ov skjótt) 

avskrivað38. Alt sá á pappírinum gott út, og atburðurin hjá leiðslunum og eigarum var tengdur at 

hesum . Man var kanska nøgdur við gongdina. So kann man spyrja seg sjálvan:  Vóru hesar fyritøkur 

so effektivar, sum tær kundu ella áttu at verið? Neyvan.  

                                                           
37 Egenkapitalen skal mindst udgøre 20 % af værdien af passiverne i alt, hvis selskabet ikke skal 
begrænses af tynd kapitaliseringsreglerne (PWC: Overblik Inspiration Viden Regnskabshåndbogen 
2012) 
38 Petersen & Plenborg (2005), vísa í Kap. 11 m.a. á, at lyklatøl so sum ognaravkast vera yvirmett í 
teimum seinnu árunum, um støðisogn verður avskrivað skjótari enn støðisognin verður endurnýggjað 
(konservativt skøn). 
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Hetta er ikki eitt serføroyskt fyribrygdi. Tað er heilt vanligt, og er ein orsøkunum til teir nógvu 

lutfalsliga høgt lánsfíggjaðu handlarnar við fyritøkum runt allan heim síðstu 30 árini, sum m.a. ganga 

undir heitinum ‘Leveraged buyouts’. 

Støðan hjá føroysku oljufyritøkunum broytist, tá ið tær vera seldar.  

 Fyritøkurnar vera álagdar skuldarbyrðar, tí eigararnir fíggja stórsta partin av keypsprísinum við 

lántøku.  

 Fyrimunir við at vera partur av eini fíggjarliga ‘sterkari’ alheimsfyritøku hvørva. Av hesum 

standast eisini øktir kostnaðir at reka fyritøkuna,  bæði á beinleiðis rakstrinum, og á 

fíggingarsíðuni.  

 Fyritøkurnar missa sítt áður sterka kredittvirði, og gerast við eitt ein minni áhugaverdur 

samhandilspartnari. M.a. kredittvirðið kann einans uppbyggjast frameftir við at skapa ein 

fíggjarliga sunnari rakstur.  

Fyritøkurnar eru pressaðar at effektivisera raksturin.  

Tað er ávíst bæði ástøðiliga39 og gjøgnum vísindaligar kanningar40, at hetta slagið av yvirtøkum 

vanliga betrar um effektivitetin. Tað er einki løgið í tí.  

Ástøðiliga hugsanin er, at stór lán í sambandi við keyp av ávísum fyritøkum, setir leiðsluna yvir fyri 

stórum rentu- og avdráttargjøldum í staðin fyri eventuellum lyftum um útgjøld av vinningsbýti. 

Hetta, saman við øðrum initiativum, eggjar leiðslurnar í fyritøkunum, at effektivisera raksturin41. 

Munandi rentur og avdráttir eru nakað, ið fyritøkurnar skulu gjalda. Vinningsbýti kunnu gjaldast ella 

tillagast - tey eru eitt lyfti, men ikki eitt formelt/kontraktuelt krav um gjald. Hóttanin, ið stendst av 

manglandi evni at gjalda fyri skuldina, ‘noyðir’ leiðsluna/fyritøkuna at gera betringar á rakstrinum42:  

“...debt creation ... a mechanism to disgorge cash rather than spend on empire-building projects with 

low or negative returns, bloated staffs, indulgent perquisites, and organizational inefficiencies”.  

(Jensen 1989/1997) 

Út frá einum principal-agent sjónarhorni, vil man sostatt, við at økja munandi um skuldina, minka 

munandi um ‘kontrolkostnaðin’(Jensen, 1986). Leiðslan og eigarin hava í minni mun teir fríu 

peningastreymarnir at berjast um: Skulu teir gjaldast út, ella skal leiðslan heldur gera fleiri (kanska 

ólønandi) íløgur? Nei, teir skulu brúkast til at niðurgjalda skuld við. Skuld kann vera eitt máttmikið 

amboð til at skapa broytingar við. M. C. Jensen vísir á, at:  

“Companies that assume so much debt that they cannot meet the debt service payments out of 

operating cash flow force themselves to rethink their entire strategy and structure. ...managers 

require to slash usound investment programs, shrink overhead, and dispose of assets that are more 

valuable outside the company. The proceeds generated ... can then be used to reduce debt to 

                                                           
39 Ástøðiliga hevur víðagitni Harvard-Professarin Michael C. Jensen arbeitt við hesum viðurskiftum. 
Serstakliga við støði í eini principal-agent tankagongd, ið hann heldur væl kann greiða frá hvat, ið 
hendir í sambandi við keyp, ið eru fíggjað við stórari lántøku. 
40 Sí t.d. Cumming, Siegel, Wright (2007), ið taka samanum gjørdar kanningar; og eina nýggjari 
kanning hjá Alperovych, Amess, Wright (2013), ið eisini tekur hædd fyri, hvat tað var fyri eitt slag av 
fyritøku, ið var yvirtikin. 
41 Lat okkum sláa fast beinanvegin. Vit siga hervið ikki, at tann hækkaða skuldin er einasta orsøk, at 
tað gongst lutfalsliga væl hjá hesum fyritøkum. Onnur viðurskifti spæla sjálvandi eisini inn, so sum 
‘áeggjan’ til leiðslur gjøgnum bonussir og partabræva-keypsmøguleikar etc. 
42 Sí t.d Kaplan (1989) 
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sustainable levels, creating a leaner, more efficient and competitive organization”. (Jensen 

1989/1997) 

Keyp fíggjað við høgum skuldarlutfalli eru serliga galdandi fyri fyritøkur, ið hava lutfalsliga stórar og 

stabilar peningastreymar, ið hava avmarkaðar vakstrarmøguleikar, ella mugu minka. Tí í hesum 

fyritøkum er pressið/rákið at brúka pengar uppá órentablar verkætlanir størri enn í øðrum 

fyritøkum.  

Tá ið føroysku fyritøkurnar vera sjálvstøðugar og stórsti parturin av keypsupphæddini fíggjaður við 

lántøku, so passar hetta lutfalsliga væl saman við ástøðiligu motivunum fyri at gera ein handil við 

fyritøkunum við lutfalsliga eftirfylgjandi stórari lánsbyrðu: 

 Fyritøkurnar høvdu lutfalsliga stabil úrslit 

 Fyritøkurnar vóru á einum marknaði, har ið íløgumøguleikarnir eru avmarkaðir 

 Keyparar sóu møguleikar fyri at innføra mekanismur, ið pressa fyritøkuna til at betra um 

raksturin 

Um hugt verður eftir kanningum av avleiðingunum av hesum slagi av handlum, so hava Cumming, 

Siegel, Wright (2007) tvær grundleggjandi staðfestingar í grein, ið byggir uppá eina umfatandi 

gransking av áður gjørdum kanningum/royndum innan hetta økið. Fyri tað fyrsta, at:  

“...the studies show, using both shareholder returns data and accounting returns ... that buyouts 

generate significant financial returns.” (Cumming, Siegel, Wright, s. 440).  

Teir ávara samstundis ímóti einans at fokusera uppá fíggjarlig avkasttøl, og hava tí fyri tað næsta  

viðgjørt kanningar av produktiviteti43, og staðfesta at: 

“...there is a general consensus that  across different methodologies, measures, and time periods 

regarding a key stylized fact: LBOs and especially MBOs enhance performance and have a salient 

effect on work practices.” (Cumming, Siegel, Wright, s. 449).  

Ein nýggjari kanning gjørd av Alperovych, Amess og Whright (2013), staðfestir, at fyritøkur, ið eru 

keyptar og høgt lánsfíggjaðar (LBO’s) betra meira um effektivitetin enn sambærligar fyritøkur. 

Kanningin vísir eisini, at tað serliga eru dóttirfeløg ella deildir keyptar burturúr størri feløgum, og 

fyrrverandi familjufyritøkur, ið uppliva størstu betringarnar í effektivitetinum. Magn og Effo mugu 

sigat at hoyra til bólkin fyrrverandi dóttirfeløg hjá stórum alheimsfyritøkum. Og at hesar fyritøkur 

klára seg væl betur, eftir at tær eru seldar burturúr, byggja teir á eitt ástøði um, at:  

“... shortcomings of parental control arising from lack of fit of parent-wide systems with the 

contingent context of the division, and inability of the parent to devote sufficient attention to or 

understand distant divisions (in terms of geography and products) ... create potential for efficiency 

improvements” (Alperovych, Amess og Whright, s. 602) 

Sostatt er rættliga gott samsvar millum tað ástøðiliga grundarlagið fyri lánsfíggjaðum yvirtøkum, og 

so mátaðu avleiðingunum av hesum yvirtøkum44, eisini í mun til tann bólkin av fyritøkum, sum 

føroysku oljufeløgini hava hoyrt til. 

                                                           
43 Teir kalla hetta fyri ‘real effects’, so hyggja beinleiðis eftir betraðum produktivitetstølum “...which 
measure the efficiency of resource utilization.”(s. 448), ið sum kunnugt víkja frá roknskapartølunum. 
Teir vísa á, at fíggjarligu lyklatølini peika tann rætta vegin, men eru meira aggregerað, og 
manipulérbar. 
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Vit eru samd við Kappingareftirlitinum um, at føroysku oljufeløgini samlað, og serliga Magn, hava eitt 

størri avkast av samlaða kapitalinum í tíðarskeiðnum 2008-2014 enn í tíðarskeiðnum 2004-2007, 

einans havandi leiðrættingarnar hjá Kappingareftirlitinum í huga.  

Hinvegin avsanna vit, at hetta kemur frá, at prísirnir/vinningarnir eru tillagaðir fyri at náa hesi úrslit. 

Síðstnevnda eru ódokumeneraði uppáhald frá Kappingareftirlitinum – eins og so nógv onnur 

uppáhald í hesi kanningini. 

Argumentatiónin hjá okkum er grundleggjandi tann sama sum í omanfyri nevndu ástøði og 

kanningarúrslitum. Vit koma at vísa, at fyritøka okkara er vorðin meira effektiv. 

Samstundis skulu vit gera vart við, at vit grundleggjandi eru skeptisk yvir fyri tí einsíðis leiðrætting, ið 

er gjørd. Leiðrættingin byggir á tveir ymiskar veruleikar hjá vinnuni: Ein vinna, ið nærum onga 

rentuberandi skuld hevði, og eina av ymiskum orsøkum lítla fíggjarstøðu, til eina vinnu, ið fekk eina 

stóra skuldarbyrðu oman á seg. Leiðrættingin tekur ikki hædd fyri, upprunaligi kapitalstrukturin 

hevur havt ein tendens til at yvirvurdera veruliga avkastið í fyritøkunum, fram til 2008, soleiðis at 

effektiviteturin hevur verið tulkaður sum nøktandi, ímeðan broytti kapitalstrukturin førir við sær 

krøv um at effektivisera.  

Leiðrættingin tekur heldur ikki hædd fyri teimum broytingum og effektiviseringum, ið hava staðist 

av at  betra um raksturin. Áskoðanin, ið býr undir leiðrættingini tykist vera, at betraðu lyklatølini 

einans skyldast lutfalsliga hækkandi prísir. Men man testar reelt ikki sína hypotesu, og tí gerst 

einans talan um eitt ódokumenterað uppáhald. 

13.2 Føroysku oljufeløgini sæð undir einum 
Eftirfylgjandi greiningar av vinnuni og Magn  taka støði í sama háttalagi, sum Kappingareftirlitið nýtir, 

undantikið at javnin, ið er nýttur her, er miðal javnin pr. ár45. 

Vit hava í teimum eftirfylgjandi greiningunum hava valt at brúka miðaltøl fyri tíðarskeið í staðin fyri 

at hyggja at serliga einum ári. Hetta verður viðmælt46, tí tað er vanligt, at árlig lønsemistøl hjá 

fyritøkum sveiggja, og man tí fær betur innlit í undirliggjandi lønsemisstøðið við at hyggja yvir nøkur 

ár undir einum. 

Vit hava fyrst valt at gera eina greining av vinnuni sum heild47. Vit hava samanborið miðaltøl fyri 

tíðarskeiðið 2004-2007, við tíðarskeiðið 2008-2014.  

                                                                                                                                                                                     
44 Tað finnast sjálvsagt eisini dømi uppá tað øvugta. Sjálvandi finnast tað fyritøkur, ið ikki hava klárað 
seg betur enn áðrenn, og fyritøkur, ið eru farnar av knóranum orsakað av hesum. Men niðurstøðurnar 
eru heldur tær, at ‘vanliga’ og oftast gongst sum ástøðið vísir á – hesar fyritøkur klára seg betur enn 
áðrenn og betur enn kappingarneytar, ið tey kunnu samanberast við (fyri nærri viðgerð, sí Cumming, 
Siegel, Wright, 2007). 
45 Tí man hervið sigur, at tann rættasta fortreytin er, at tað er hend ein jøvn gongd í fíggjarstøðuni 
gjøgnum árið, sí t.d. Petersen & Plenborg (2005), s.150. Hetta var fyri sovítt ein trupulleiki, ið eisini 
ger seg galdandi fyri samanberingar millum lond, men í tí tilfarinum síggja vit, eina samanblanding av 
um ultimo ella miðal javnar vera brúktir – fyri t.d. føroysku fyritøkurnar var ultimo javni nýttur. 
46 Sí t.d. Petersen & Plenborg (2005), og Elliot & Elliot (2011) 
47 Orsakað av støddini hjá SEV og konstraktsforminum, vilja tølini fyri individuellu fyritøkurnar, 
serstakliga í sambandi við eina dekomponering, órógva teir individuellu kompententarnir. Tann 
fyritøkan, ið eitt ár hevur vunnið SEV fuel-kontraktina vil hava eitt lutfalsliga lægri rakstraravkast 
(overskudsgrad), men lutfalsliga hægri ognarumferð. Við at hyggja eftir vinnuni sum heild slept undan 
hesi órógv. 
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ROIC (ex goodwill) áðrenn skatt er hækkað úr 8,3% í 11,2% í miðal fyri føroysku oljufeløgini48.  

Vit kunnu als ikki staðfesta orsøkir til hækkingar við støði í ROIC49. Vit koma eitt sindur nærri, við at 

hyggja eftir dekomponering av ROIC í rakstraravkast og ognarumferð50. Sí niðanfyri standandi tabel: 

 

Føroysku oljufeløgini 2004-2007 2008-2014 

Rakstraravkast áðrenn skatt 3,3% 4,0% 

Ognarumferð 2,5 2,8 

ROIC (ex GW) áðrenn skatt 8,3% 11,2% 

ROIC (ex GW) eftir skatt 6,8% 9,1% 

 

Miðal rakstaravkastið áðrenn skatt er hækkað úr 3,3% til 4,0% áðrenn skatt. Miðal ognarumferðin er 

farin úr 2,5 til 2,8. Sostatt er hend ein betring í bæði vinningsførinum og  kapitaltillagingini.  

Hægri ognarumferð týðir uppá ein hægri effektivitet í gagnnýti av kapitalapparatinum, og hevur í 

okkara føri lítið at gera við evt hækkingar í prísunum. Hægri rakstraravkast vísir hinvegin eitt betri 

lutfall millum inntøkur og útreiðslur, sum kan stava frá hægri bruttovinningum og/ella lægri 

útreiðslum. 

Ognarumferðin er væl omanfyri 1, tí vilja príshækkingar sláa harðari ígjøgnum á rakstraravkastinum 

enn á ognarumferðini51.  

                                                           
48 Eftir skatt ROIC (ex goodwill) er farin frá umleið 6,8% til 9,2% í miðal (Roknað sum EBIT*(1-
partafelagsskattur)/miðal javnin). ROIC (inkl goodwill) eftir skatt var ca. 7% í miðal í tíðarskeiðnum 
2008-2014. 
49 Sí t.d. Petersen & Plenborg, s. 164 
50 Rakstaravkastið (overskudsgrad) sigur nakað um vinningsførið (indtægts-/omkostningsforholdet). 
Tvs. hvussi stórur partur av søluinntøkuni endar sum vinningur. Ognarumferðin (aktivers 
omsætningshastighed) sigur nakað um kapitaltillagingarevni. Tvs. hvussi nógvar sølukrónur eru pr. 
krónu í fíggjarstøðuni. 
51 Tí lutfallið millum søluinntøkur og rakstrarútreiðslur einans er eitt lítið sindur omanfyri 1. Eitt lítið 
foreinklað roknidømi: Um miðalsøluinntøkan frá 2008-2014 hevði verið 1% hægri, og alt annað 
verið líka, so hevði ROIC hækkað úr 11,2% í 14,0% (2,8%-stið, ella ca. 25%). Rakstraravkastið hevði 
hækkað úr smáum 4% til góð 4,9% (0,9%-stig, ella smá 24%), ímeðan ognarumferðin hevði hækkað 
úr 2,81 til 2,84 (svarandi til gott 1%). 
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Tær príshækkingar, ið Kappingareftirlitið tykist sipa til, at oljufeløgini hava gjørt sær dælt av, skuldu tí 

at sligið munandi ígjøgnum á rakstraravkasti teirra. Tað átti at verið hend ein munandi hækking í 

hesum lyklatali. Men hetta er ikki hent, og hetta týður uppá, at uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum 

ikki er rætt. 

Vit kunnu staðfesta, at betri ROIC hjá feløgunum síðstu árini stavar bæði frá hægri rakstraravkasti og 

ognarumferð, men at serstakliga rakstraravkastið er áhugavert at halda eyga við í mun til gongdina í 

prísum. Og her kunnu vit staðfesta, at lutfalsliga smáar hækkingarnar í rakstraravkastinum ikki týða 

uppá, at føroysku oljufeløgini hava gjørt sær dælt av príshækkingum. 

13.3 Leiðrætting av rakstri hjá Magn 

Til at greina lutfallið millum inntøkur og útreiðslur, og teirra ávirkan á avkastið, taka vit støði í Magn. 

Magn hevur havt ein størri vøkstur í miðal ROIC enn Effo  við samanbering av tíðarskeiðnum 2004-

2007 í mun til 2008-2014. Harumframt hevur Magn eitt størri ROIC enn Effo í 2014. 

Vit hava valt at gera eina leiðrættan. Vit gera eina sammeting millum tíðarskeiðið 2004-2007 og 

tíðarskeiðið 2008-2014, og árið 2014. Vit brúka í høvuðsheitum sama háttalag sum 

Kappingareftirlitið.  

Men eins og fíggjarstøðan var leiðrættað fyri árini 2004-2007, velja vit nú eisini at leiðrætta 

rakstrarútreiðslur. Hervið koma vit fram til rakstrarúrslit (EBIT) og ROIC, ið byggja á ta áskoðan, at 

eingin effektivitetsbetring hevur verið á rakstrinum millum tíðarskeiðið Kappingareftirlitið hevur 

leiðrættað javnan fyri, og tey eftirfylgjandi árini 2008-2014, og 2014, ið er eitt av betru árunum hjá 

Magn.  

Leiðrættingin byggir uppá hesar fortreytir: 

 Støðið eru tikið í samanbering við miðal rakstrarútreiðslurnar fyri 2004-2007 

 Miðallønirnar 2004-2007 eru leiðrættaðar við hækking í lønarindeksinum  

 Aðrar rakstrarútreiðslur enn løn í tíðarskeiðnum 2004-2007 eru leiðrættaðar við hækking í 

brúkaraprístalinum  

 Rakstraútreiðslurnar eru leiðrættaðar fyri tvær bensinstøðir, ið eru tiknar í nýtslu eftir 2007  

Samstundis  skal sláast fast, at í leiðrættingini hava vit ikki tikið hædd fyri:  

 Hækkingum í øðrum kostnaðum orsakað av, at felagið gjørdist sjálvstøðugt52  

 at marknaðarparturin á sølu av gassolju til skip er hækkaður úr 31% í 2007 til 47% í 2014. 

Niðanfyri mynd vísir tær leiðrættaðu útreiðslurnar og veruliga staðfestu útreiðslurnar. 

                                                           
52(t.d. tryggingarkostnaður, kostnaður fyri at viðlíkahalda eitt nýtt vørumerki, og verri handilstreytir í 
sambandi við keyp - serliga keyp í útlandinum - og munandi verri rentu- og fíggingartreitir 
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Øll árini uttan 2008 eru lutfalsiga stórir munir millum leiðrættaðu og realiseraðu útreiðslurnar. Tað 

eru sostatt hendar lutfalsliga stórar effektivitetsbetringar síðani nýggja leiðslan byrjaði at virka í 

oktober 2007. Stóru eykaútreiðslurnar, fyritøkan varð áløgd í sambandi við, at farið var burtur úr eini 

stórari alheimsfyritøku, gjørdu ikki arbeiðið lættari, men enn meira neyðugt, og hóast hesar 

eykaútreiðslur, hevur Magn klárað at betra kostnaðarstrukturin sera nógv síðan 2007.  

Tað er greitt, at um effektiviseringar ikki høvdu verið gjørdar á rakstinum, so var talan um heilt onnur 

úrslit og avkast fyri fyritøkuna. 

Avleiðingarnar av hesi leiðrætting, um man samanber tíðarskeiðið áðrenn og aftaná at Magn var selt, 

síggjast niðanfyri standandi talvu53: 

Magn 2004-2007 (LJ) 2008-2014 (LJ) 2008-2014 (LJR) 

Rakstraravkast áðrenn skatt 3,1% 4,1% 3,2% 

Ognarumferð 2,8 3,3 3,3 

ROIC (ex GW) áðrenn skatt 8,6% 13,3% 10,3% 

ROIC (ex GW) eftir skatt 7,0% 10,8% 8,4% 

 

Vit hava valt at vísa bæði 2008-2014, ið Kappingareftirlitið hevur brúkt sum grundarlag (2008-2014 

LJ), og so úrslitið við okkara leiðrætting av rakstrinum (2008-2014 LJR).  

Tað kann staðfestast, at miðal rakstraravkast og ROIC (ex Goodwill) áðrenn skatt eru hækkað. Serliga 

um hugt verður eftir uppstillingini baserað uppá leiðrættingina hjá Kappingareftirlitinum. 

Rakstraravkastið hækkar frá 3,1% til 4,1% við nýtslu av tølunum hjá Kappingareftirlitinum.  

Men um leiðrættingarnar í rakstrinum vera tiknar við, so er ikki talan um eina hækking (ein hækking 

frá 3,1% til 3,2%). Ognarumferðin fer hinvegin munandi upp: úr 2,8 í 3,3.  

                                                           
53 LJ  = Leiðrættaður Javni, LJR = Leiðrættaður Javni og Rakstur 
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Niðurstøðan kann tí einans verða, at um hugt verður eftir miðaltølum fyri 2004-2007, og 2008-2014, 

at orsøkirnar til ta hækking, ið er hend, eru effektivitetsbetringar á rakstrinum, og betri gagnnýtsla av 

kapitalappratinum.  

Um vit einans samanbóru við 2014, hevði avleiðingin verið, at rakstrarútreiðslurnar høvdu verið 11,5 

mió. kr. hægri í 2014, um ongar broytingar (effektiviseringar) høvdu verið gjørdar (61,7 mió. í mun til 

50,2 mió. kr.). Men rakstrarútreiðslurnar í 2014 eru einans 0,7 mió. kr. hægri enn miðal 2004-2007. 

Sostatt hevði EBIT verið 10,8 mió. kr. lægri í 2014, um alt annað var líka.  

Avleiðingarnar fyri lyklatølini høvdu verið hesar: 

Magn 2004-2007 (LJ) 2014 2014 (LJR) 

Rakstraravkast áðrenn skatt 3,1% 4,9% 3,3% 

Ognarumferð 2,8 3,0 3,0 

ROIC (ex GW) áðrenn skatt 8,6% 14,5% 9,9% 

ROIC (ex GW) eftir skatt 7,0% 11,9% 8,1% 

 

Um ongar effektivitetsbetringar høvdu verið gjørdar á rakstrinum hjá P/F Magn, so hevði 

rakstraravkastið hjá Magn farið úr verandi 4,9% í 2014 niður á nærum sama støði sum í 2004-2007, 

men eitt betrað ROIC hevði komið frá betri ognarumferð. 

Sostatt hava vit staðfest, at ‘ástøðið’ hjá Kappingareftirlitinum um, at betraða avkastið hjá Magn 

stavar frá lutfalsligum meirhækkingum í prísunum á bensin, diesel og gassolju er skeivt. Betraða 

ROIC kemur í størstan mun av effektiviseringum í rakstrinum (framleidnisbatum). Hetta er víst 

bæði við støði í samanberingum av miðal fyri tíðarskeiðini, og við at samanbera miðal fyri 

tíðarskeiðið áðrenn søluna, og so árið 2014. 

13.4 Er ROIC hjá føroysku oljufeløgunum nøktandi ella er talan um 
yvirnormal avkast? 
Feløgini kundu frá 2008 at rokna ikki longur keypa inn undir veingjunum á teirra sterku 

móðirfeløgum, ið stóðu sum veitarar av bensini, diesel og gassolju. Og tí var tað nú ein treyt, um 

føroysku oljufeløgini skuldu uppfatast um ein ‘góður’ samstarvsfelagi hjá okkara stóru útlendsku 

veitarum, og gera avtalur, ið tryggja góðar prísir til føroysku kundarnar, at feløgini hava eitt ávíst 

fíggjarligt grundarlag. Herundir nøktandi avkast av samlaða kapitalinum.  

Spurningurin her er, um avkastið sum fyritøkurnar hava havt síðstu árini eru ‘yvirnormalt’ ella talan 

er um eitt rímiligt, neyðugt ella eingang nøktandi avkast. Her er trupult at samanbera við tíðina innan 

2008, tí her gjørdu serlig viðurskifti seg galdandi – tað hava vit longu víst á og fara ikki at endurtaka 

tað her.  

Vit kunnu staðfesta, við støði í útrokningarháttinum hjá Kappingareftirlitinum, og brúk av einum 

miðaljavna pr. ár, at ROIC ex Goodwill eftir skatt hjá føroysku oljufyritøkunum fyri tíðarskeiðið 2008-

2014 í miðal liggur um 9,1%. Hetta er tað rakstrarliga ROIC eftir skatt. Er hetta eitt høgt, ella eitt 

yvirnormalt avkast? 
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Brúka vit sum fortreyt, at fyritøkurnar í 2007/2008 vóru seldar til nakað ið líkist marknaðarprís, so 

mugu vit staðfesta, at miðal ROIC inkl Goodwill eftir skatt fyri tíðarskeiðið liggur um 7%54. Er eitt 

miðal avkast eftir skatt uppá 7% høgt ella yvirnormalt? 

Okkara svar er uppá hesar omanfyri standandi spurningar eru greitt nei. Um nakað so liggur 

forrentingin heldur í undirkantinum av tí, ið ein eigari átti at ynskt sær av hesi fyritøku.  

Fyritøkurnar vóru yvirtiknar, gjørdust skuldarbundnar, hava mist nøkur av sínum framíhjárættindum 

og fyrimunum við at vera partur av eini alheimsfyritøku.  Fyritøkurnar hava hereftir, og av ymsum 

orsøkum, lagt stóran dent á at effektivisera raksturin – hetta var eitt krav.  

Tí má spurningurin eisini vera, um tað er skeivt, ella skal brúkast ímóti einum, at stórur dentur hevur 

verið at effektivisera raksturin, og at man hevur eydnast við hesum. Veruleikin er tann, at um man 

brúkar eina roknskapargreining, uttan at taka onnur atlit, so kann man koma at straffa eina fyritøku 

fyri at hava ein effektivan rakstur. Einki kundi verið meira skilaleyst. 
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14.0 Kappiningareftirlitið pástendur uttan prógv – Magn 
skal prógva 

Vanligt er, at man er ósekur, til tað mótsætta er prógvað. Hetta er ikki so, tá man hevur við 

Kappingareftirlitið at gera. Ferð eftir ferð setir Kappingareftirlitið í frágreiðingini fram uppáhald, sum 

ikki verða prógvað. Uppáhald, sum verða brúkt í sera víðgongdu niðurstøðunum í kanningini. Tá 

Magn so førir fram, at Kappingareftirlitið eigur at prógva øll uppáhald, sum tey koma við, vendir 

Kappingareftirlitið prógvbyrðuni á høvdið, og førir framm, at tá oljufeløgini ikki kunnu prógva, at 

óprógvaða uppáhaldið hjá Kappingareftirlitinum er skeivt, so er tað rætt!  

Eitt gott dømi um hetta er, at Kappingareftirlitið heldur uppá, at tað ikki finnast serføroyskir 

innkeypsprísir á olju – tvs. at Kappingareftirlitið í fullum álvara meinar, at Magn fær nøkunlunda 

sama innkeypsprís á brennievni, sum t.d Statoil Fuel, sum keypir inn fleiri ferðir tær mongdir av 

brennievni, sum Magn keypir inn, og sum liggur beint við fleiri oljureinsiverk. 

Vit seta líka eina talvu inn, sum vit fyrr hava brúkt, bara fyri at vísa á munin á stødd: 

 

Vit endurtaka. Kappingareftirlitið heldur uppá, at stór, útlendsk feløg sum Statoil Fuel/123, fáa 

nøkunlunda sama eindarprís upp á olju sum Magn, tá tey keypa bensin og diesel inn. 

Magn vísir hesum aftur, tí sjálvandi fært tú betri eindarprís uppá eina vøru, um tú keypir nógvar 

eindir, enn um tú keypir fáar eindir. Hetta sigur seg sjálvt, og eigur als ikki at verða diskutera í eini 

seriøsari kanning.  

Men – sjálvandi kann Magn ikki prógva hettar, tí vit hava ikki atgongd til innkeypssáttmálarnar hjá 

útlendsku oljurisunum, sum t.d. hjá Statoil Fuel.  

Nå, sigur Kappingareftirlitið – av tí at Magn ikki kann prógva, at vit fáa verri innkeypsprísir enn Statoil 

Fuel, av tí orsøk, at vit ikki kunnu vísa Kappingareftirlitinum ein innkeyppssáttmála, ja so er 

uppáhaldið um, at vit fáa sama innkeypsprís galdandi. Og tá so t.d. Statoil Fuel og Magn hava somu 

innkeypsprísir, og útsøluprísirnir í Føroyum eru hægri, so er tað prógv um væntandi kapping, og at 

føroysku oljufeløgini hava størri vinning enn útlendsku.  

Slíkt greiningarháttarlag hoyrir ikki heima í eini kanning av hesum slagi. Kappingareftirlitið má prógva 

síni uppáhald, áðrenn Magn verður biðið um at mótprógva tey.  
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15.0 Kappingareftirlitið hevur misskilt hvat Platts er, og 
hvussu tað verður brúkt 
Magn hevur víst á, at kappingarráð í øðrum londum viðurkenna, at tað er dýrari at reka oljufeløg í 
oyggjasamfeløgum, enn á meginlondum. Ein av orsøkunum er Economies of Scale, ella 
stórrakstrarfyrimunir á føroyskum. So vítt vit vita, viðurkennir Fjarskiftiseftirlitið eisini 
stórrakstrarfyrimunir, tá føroysku teleprísirnir verða sammettir við útlendskar teleprísir. Og sjálvsagt 
tað. Stórrakstrarfyrimunir er eitt alment viðurkent hugtak innan vinnulív. 
 
Smá oljufeløg sum tey føroysku, sum keypa smáar nøgdir av olju, fáa verri innkeypsprís fyri hvønn 
litur av olju, enn útlendsk feløg, sum keypa fleiri ferðir so nógvar eindar av olju. Betri eindarprís, jú 
fleiri eindir tú keypir, er eitt sera væl kent hugtak í vinnulívinum.  
 

 Hetta er sama principp, sum ger seg galdandi, tá timburmenn fáa betri prísir hjá Balslev, enn 
vanligi húsaeigarin, sum keypir nøkur brettir um árið fær.  

 Hetta er sama principp sum ger seg galdandi, tá reiðarar, sum keypa 2 milliónir litrar frá 
Magn um árið, fáa betri litraprís enn húseigarar, sum keypa 2.500 litrar. 

 Hetta er sama principp sum ger seg galdandi, tá kioskin hjá Astu keypir 100 Twix um árið frá 
Poul Hansen Heilsølu, meðan Magn keypir 3000. So fær Magn betri prís per Twix enn Asta 
fær. 

 
Hetta er so sjálvsagt, at vit ikki burdu kjakast um hetta í eini kanning sum hesari. Men tað eru vit 
noydd til, tí Kappingareftirlitið viðurkennir ikki Economies of Scale / Stórrakstrarfyrimunir. Í hvussu 
so er ikki, tá tað snýr seg um føroysku oljufeløgini. 
 
Av eini ella aðrari løgnari orsøk heldur Kappingareftirlitið uppá, at innkeypsprísirnir, sum føroysku 
oljufeløgini rinda fyri oljuna, eru líknandi teimum, útlendsku oljurisarnir fáa.  
 
Kappingareftirlitið skrivar beinleiðis, at tað er ivasamt, um tað finnast serføroyskir innkeypsprísir, 
hetta serliga tí oljukeyp á altjóða marknaðinum er tengt at Platts. Og so sigur Kappingareftirlitið, eftir 
at hava sett hetta margháttliga uppáhaldið fram, at um føroysku oljufeløgini eru ósamd við hesum 
løgna uppáhaldi, og vit halda okkum fáa verri innkeypsprísir enn t.d. Statoil Fuel við 1,4 milliardum 
seldum litrum av diesel/bensin um árið í mun til Magn sa 18 milliónir, so skulu vit prógva tað. Og 
einasti mátin at prógva tað uppá er at fáa fatur í loyniligum innkeypssáttmálum – og tað kann Magn 
sjálvandi ikki. 
 
Próvbyrðan er nú umvend. Kappingareftirlitið setur eitt sjáldsamt uppáhald fram, sum eingin 
seriøsur greinari í heiminum vil stuðla Kappingareftirlitinum í, eiheldur flestøll kappingareftirlit í 
øðrum londum, væntandi heldur ikki kollegarnir í Fjarskiftiseftirlitinum. Kappingareftirlitið kann ikki 
prógvað uppáhaldið. Men ístaðin fyri at viðurkenna hettar, krevur Kappingareftirlitið, at føroysku 
oljufeløgini skulu prógva tað øvugta. Og hetta kunnu vit einans gera við at skaffa okkum atgongd til 
loyniligar handilssáttmálar millum onnur feløg.  
 

15.1 Platts verður brúkt sum “prógv” fyri at føroysku oljufeløgini 
fáa somu innkeypsprísir sum útlendsku oljurisarnir 
Lat okkum tó dvølja eina løtu við uppáhaldið um, at tað ikki finnast serføroyskir innkeypsprísir, tí 
oljukeyp á altjóða marknaðinum er tengt at Platts. Uppáhaldið hongur als ikki saman, og má standast 
av eini misskiljing av, hvat Platts er. 
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Platts verður brúkt vítt og breitt innan handil við olju, ikki bert í Evropa, men í øllum heiminum. 
Grundleggjandi verður Platts skipað soleiðis, at data verður savnað inn hvønn dag frá fleiri ymsum 
støðum og fyritøkum, sum veita Platts data ( bids, offers, volume, CIF, FOB, location osfr.) frá øllum 
stórum spælarunum á marknaðinum. 
 
Platts viðger alt data fyri at meta um prísin á olju. Síðani kunnger Platts ein prís, sum er tengdur at 
staðnum – og munur verður eisini gjørdur á FOB og CIF. Tískil er talan um prís fyri hvørt slag í 
hvørjum staði.  Í Evropa eru fylgjandi FOB Med ( Italia ), CIF Med ( Genova/Lavera), FOB NEW 
(Norðurvestur Evropa ) , CIF NEW Basis ARA ( Amsterdam/Rotterdam/Antwerp ), FOB Rotterdam 
 

Prísirnir eru ymiskir frá staði til stað, men teir samsveiggja. Sum dømi kann nevnast, at  
oljusendingar, sum verða seldar til Tromsø ella London sama dag kunnu vera grundaðar á sama 
Platts prís, men prísmunurin sæst aftur í premium rindanini. Ein kann vera Platts (FOB Rotterdam) + 
2 og hin kann vera Platts (FOB Rotterdam) +35.  

Premium gjøldini verða roknaði eftir fakta sum stødd, flutningsháttur og frástøða. Og júst premium 
er týdnigarmikið at leggja sær í geyma. Tí smá oljufeløg gjalda høgt premium, meðan stór feløg 
kunnu gjalda lítið premium, ella eitt minus Premium, av tí at Platts, sum sagt, er eitt miðaltal. Tvs. at 
onkur rindar meir, onnur rinda minni. 

 
 Platts prísir eru miðalprísir 
 Prísirnir, sum verða handlaðir eru premium prísir og verða ávirkaðir av stødd av keypi og 

frástøðu til keypsstað og kredittvirði. Eisini kann talan vera um minni góðskaði produktir, t.e. 
skitin olja osfr. 

 

Tað er púra greitt, at Magn keypir ikki olju til sama prís sum størri veitarar – men Magn rindar eitt 

premium sum er hægri enn t.d. Statoil Fuel. Eisini er púra greitt, at hóast prísirnir á olju eru tengdir 

at Platts, so merkir hetta als ikki, at øll fáa sama prís tá tey keypa inn. Sjálvandi eru 

stórrakstrarfyrimunir í øllum vinnum, og sjálvandi fáa smáu føroysku oljufeløgini ikki somu prísir sum 

útlendsku feløgini, og sjálvandi er tað dýrari at reka eitt oljufelag í smáum oyggjasamfeløgum enn á 

europeiska meginlandinum og Skandinavien.  
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16.0 Kappingareftirlitið finnur eitt dømi um eitthvørt, og 
generaliserar út frá tí 
Vanliga verður ikki hildið, at tað er gott háttarlag at finna eitt einstakt dømi, og so generalisera eina 

heila vinnu út frá hesum døminum. Her vísa vit t.d. til tað háttarlag, sum verður lært á hægri 

lærustovnum.  

Kappingareftirlitið brúkar tíverri nógv hetta háttarlagið. Fleiri ferðir í kanningini finna tey einstøk 

dømi, ofta gomul dømi, sum tey brúka at generalisera oljuvinnuna út frá. Vit skulu vísa á tvey slík 

niðanfyri. 

16.1 OW Atlantic 
Tangaskipið OW Atlantic verður brúkt sum prógv fyri uppáhaldinum hjá Kappingareftirlitinum um 

flutningskostnaðir. Fyrst og fremst tykist greiningin av OW Atlantic ikki serliga djúp.  

Men mest avbjóðandi er, at Kappingareftirlitið tekur ein OW Atlantic roknskap, og tykist at halda, at 

“nú tað er so hjá OW Atlantic, so er tað soleiðis allastaðni, eisini í Føroyum, og hetta merkir at...” – 

og so verða niðurstøður um føroysku oljuvinnuna gjørda. 

Tað er eisini rættiliga sjáldsamt, at Kappingareftirlitið gongur út frá, at tá danskar lógir siga, at OW 

Atlantic’sa roknskapur skal geva eina rættvísandi mynd mynd av rakstrinum, ja so gevur 

roknskapurin eina rættvísa mynd, sum kann brúkast at generalisera eina heila vinnu útfrá. Her skulu 

vit bara vísa á, at ‘rættvísandi’ er eitt elastiskt hugtak.  

Lógin sigur, at man skal brúka “Arms lenght princippið”, og tí verður tað sjálvandi brúkt. Einki prógv 

um tað, soleiðis er tað bara, í hesum døminum.  

Vit halda, at tíðin hevur víst, at OW Bunkers, sum átti OW Atlantic, helst ikki er besta dømi um 

reiðiliga roknskaparførslu, aldantíð at felagið eftir øllum at døma svindlaði seg á heysin, og bæði 

nevnd og leiðandi starvsfólk eftirfylgjandi eru saksøkt fyri fíggjarundandrátt og at geva skeivar 

upplýsingar um fíggjarviðurskifti. Møguliga kann hugsast, at tá man er førur fyri at grovan, 

fíggjarligan undandrátt, so er man eisini førur fyri at benda eina gummiparagraf sum “Arms lenght 

princippið” eitt vet? 

OW Atlantic sigur bert nakað um OW Atlantic, ið hevði allan sín samhandil við móðirfelagið. Dømið 

sigur einki um føroyska oljumarknaðin og prísirnar fyri flutning á hesum marknaðinum.  

Eiheldur er nakað garanti fyri, at OW Bunkers ikki hevur brúkt fiktivar kosnaðir fyri at flyta antin 

yvirskot ella undirskot millum feløg. Tíðin hevur víst, at tað als ikki er ósannlíkt, at OW Bunkers hevur 

gjørt júst slíkt. Okkara hugsan um hettar er, at eitt er at taka eitt dømi, og generalisera og gera 

niðurstøður um føroysku oljuvinnuna út frá hesum. Men tá so hetta einstaka dømið er eitt OW 

Bunkers felag, so verður sammetingin ikki minni ivasom. Eftir okkara tykki so ivasom, at 

Kappingareftirlitið sjálvandi ikki átti at brúkt hetta dømið, og so slett ikki gjørt so víðgongdar 

niðurstøður út frá hesum einstaka døminum.  

Eisini skal sigast, at vit hava ikki fingið hendur á roknskapinum fyri OW Atlantic, og tí er tað eyka 

trupult at viðgera hetta málið. Men um háttalagið, og kunnleikin til at lesa og greina roknskapir 

svarar til tað, ið vit áður hava viðgjørt, so hava vit sera trupult at trúgva uppá nakað sum helst. Men 

kanska gera vit Kappingareftirlitinum órætt her. 
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Um vit so ímynda okkum,  at Kappingareftirlitið hevur gjørt sínar greiningar rættar, at tað finst eitt 

objektivt armslongdarprincipp, og at hetta kundi brúkast í fullari generalisering av einum heilum 

marknaði, so undrar niðurstøðan, ið Kappingareftirlitið ger í hesum føri: 

“Tað eru 10 ár síðani seinastu oljukanning, so sigast kann at flutningurin til Føroyar tykist at vera 

vorðing lutfalsliga bíligari í dag enn fyri 10 árum síðani. ...flutningskostnaðurin er fallin úr 6% av 

Platts noteringini fyri blýfrítt bensin í 2004 til 2,5% av somu notering í 2014”. 

Heldur Kappingareftirlitið, at fraktprísurin er ein beinleiðis funktión av oljuprísinum? Vit spyrja bara. 

Kappingareftirlitið staðfestir annars at prísurin er 10 oyru, út frá teirra útrokningum. Tað er væl 

hægri enn 8-10 oyru – kanska svarandi til gondina í prístalinum?  

16.2 Sjálvtøkan í Finnmørkini 
Eisini brúkar Kappingareftirlitið eitt gamalt dømi í Finnmørkini, har ført verður fram, at ein 

brennievnissjálvtøka í einum býi førdi til lægri brennievnaprísir enn í grannabýnum. Tað er eingin 

verulig greining av støðuni annað enn tann, at Kappingareftirlitið staðfestir út frá hesum eina 

døminum, at  

1. Sjálvtøkan førdi til lægri prísir í einum landsluti í Noreg fyri fleiri árum síðan 
2. Tí vilja sjálvtøkur eisini føra til lægri prísir í Føroyum 

 

Og so ger man sera inngrípandi niðurstøður og tilmæli um at taka oljufeløgini í Føroyum av ræði. 

Slíkar tunnar greiningar, og eitt slíkt háttarlag, hoyra ikki heima í vinnugreiningum. Magn kann t.d 

vísa á, at í Danmark er talið av sjálvtøkum økt munandi seinastu 10 árini, men prísurin í Danmark 

lutfallsliga ikki lækkaður í mun til prísirnar á olju í Føroyum. Hvussu hongur tað so saman við gamla 

døminum úr Finnmørkini. Vísandi til niðanfyri standandi talvu, áttu donsku prísirnir lutfallsliga at 

verið minkaðir í mun til føroysku prísirnar. Í Danmark økist talið av ómannaðum støðum sera nógv, í 

Føroyum koma ongar nýggjar ómannaðar støðir – men prísmunirnir ganga øvugtan veg. Teir lækka 

lutfallsliga meira í Føroyum enn í Danmark. 
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Eitt gamalt dømi frá Finnmørkini sigur einki sum helst, júst sum OW Atlantic einki sum helst sigur um 

føroyska oljumarknaðin. Men Kappingareftirlitið brúkar hetta gamla dømi, og vil, við hesum 

døminum, gera ógvuslig inntriv í føroyska oljumarknaðin. Magn kann, bara við at greina eitt lítið 

sindur, avvísa hetta dømi við eini relevantari, nýggjari, metodisk korrektari Danmark/Føroyar 

sammeting. Kappingareftirlitið má leggja sær í geyma, at vánaligt greiningarháttarlag aloftasts førir 

til skeivar niðurstøður.  
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17.0 Kappingareftirlitið missilir munin á Gross Retail 
Margin og skiftisavlopi/bruttovinningi 
Í greiningunum av føroyska oljumarknaðinum, og í sammetingunum við onnur lond, blandar  

Kappingareftirlitið  GRM (Gross Retail Margin) og bruttovinning. Bruttovinningur verður ikki 

greinaður og sammettur millum lond og feløg, bert GRM, men Kappingareftirlitið nevnir fleiri ferðir í 

kanningini GRM fyri bruttovinning.  

GRM er áhugaverdur at greina, og sammeta við onnur lond. Men tá skal kostnaðarfaktorin við í 

greiningarnar – annars fært tú einki sagt, ið hevur týdning.  

Tá tað snýr seg um GRM, hevur Magn longu staðfest, at hóast GRM í Føroyum økist, so eru prísirnir á 

føroyska marknaðinum sera kappingarførir við danskar prísir, og vit hava eisini prógvað, at prísirnir 

seinastu árini, serliga eftir 2007, eru broyttir til okkara fyrimunar.  

GRM í Føroyum økist, men tað ger kappingarføri í mun til danskar prísir eisini. Og tað er vónandi 

hettar, sum Kappingareftirlitið vil kanna – hvussu eru prísirnir í Føroyum, í mun til londini vit vanliga 

sammeta okkum við (TÓ – munir á marknaðunum tiknir við í greiningarnar), og hvussu oljuprísirnir 

eru í mun til aðrar prísir í Føroyum. Og her hava vit prógvað, at: 

1. Føroysku oljuprísirnir standa seg serstakliga væl í sammetingini við Danmark 

2. At prísirnir ganga rættan vegin í mun til Danmark 

3. Stórt sæð eingin annar marknaður í Føroyum klárar ein DK-FO príssammeting so væl sum 

føroyski oljumarknaðurin (sjálvt frátrekt skattir og avgjøld) 

At so Kappingareftirlitið, ístaðin fyri at viðurkenna omanfyri standandi faktum, roynir at tolka GRM 

sum ein indikator uppá ov høgar prísir, uttan at taka kostnaðarfaktorin við, eiheldur at oljufeløg í 

oyggjasamfeløgum vanligahava hægri GRM enn feløg á meginlondum, og sostatt sammeta 

bruttovinningar í FO og t.d. DK, tað er ikki nøktandi. Eiheldur er tað nøktandi at Kappingareftirlitið, 

fyri at  bjarga sær í land, førir fram, at tað er einki sum tíðir uppá, at føroysku oljufeløgini ikki fáa 

somu prísir sum útlendsku oljufeløgini, og tí er, í teirra hugaheimi, GRM kanska nóg mikið at hyggja 

at. Hetta við at avvísa Economies of Scale, tingingarmakt, mongdarrabattir og onnur vælkend 

hugtøk, sum sjálvandi skulu takast við í greiningar.  

Tað er ikki nóg mikið at hyggja at GRM, tí GRM sigur ikki nakað um tann vinning, sum liggur eftir. 

Nógvar niðurstøður verða útleiddar av teimum útrokningum, sum Kappingareftirlitið nevnir 

bruttovinningsútrokningar. Allar niðurstøðurnar eru skeivar, tí Kappingareftirlitið ikki hevur røttu 

definitión av, hvat bruttovinningur er, og hvussu bruttovinningur verður roknaður. Hetta eigur 

Kappingareftirlitið at bøta um við at gera veruligar bruttovinningargreiningar, og so sammeta hesar 

millum lond og feløg, og hartil taka atlit at teimum marknaðareyðkennum, sum síggjast í smáum 

oyggjasamfeløgum við 49.000 íbúgvum, í mun til EU við yvir 500 milliónum íbúgvum. 
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18.0 Marknaðarkoncentratiónin á føroyska 
oljumarknaðinum líkist tí í londunum uttanum okkum 
Kappingareftirlitið førir fram, at av tí at tað eru tvær fyritøkur á føroyska oljumarknaðinum, má 

Kappingareftirlitið gera átøk fyri at fáa fleiri fyritøkur inn á marknaðin. Um vit brúka sama 

greiningarhátt sum Kappingareftirlitið ger, so er allur norðurlendski marknaðurin í stórum vanda fyri 

kappingaravlagandi virksemi vegna miðsavnan av marknaðarpørtum.  

18.1 Miðsavnan – vandi á ferð í øllum Norðanlondum! 

Kappingareftirlitið velur í síni meting av miðsavnan at nýta tað sokallaða Herfindhal-indeksið (HHI). 

Víst verður á, at um HHI liggur omanfyri 1.800, ella um fýra tær størstu fyritøkurnar sita á meira enn 

75% av marknaðnum so er vandi á ferð.  

Tað er undrunarvert, at Kappingareftirlitið ikki setir hetta í eina størri heild. Á flest øllum marknaðum 

í føroyska búskapinum er talan um fáar størri fyritøkur á einum marknaði. Somuleiðis er hetta støðan 

í øðrum oyggjasamfeløgum, sum vit hava viðgjørt í hesum svarskrivinum 

Við at gjøgnumganga marknaðartøl fyri norðurlondini Noreg, Danmark, Svøríki og Finnland má eisini 

her staðfestast, at í øllum hesum londum er stórur vandi á ferð, um tilgongdin hjá 

Kappingareftirlitinum verður nýtt. Allir hesir bensin- og dieselmarknaðir hava eitt HHI, ið liggur væl 

omanfyri 1.800, og á øllum hesum bensin- og dieselmarknaðum sita tey fýra størstu feløgini á í 

minsta lagi 95% av marknaðinum55.  Tí undrar tað okkum, um danska Kappingareftirlitið góðkennir 

yvirtøkuna hjá Statoil Fuel & Retail av Shell-støðunum í Danmark.  Tí um t.d. danska 

Kappingareftirlitið er av somu áskoðan sum føroyska Kappingareftirlitið, so eiga teir at rópa eitt hart 

varskó. Herfindhal-indexið hækkar munandi, marknaðarparturin hjá teimum 4 størstu hækkar 

munandi, og marknaðurin blívur væl meira miðsavnaður. 

Um kappingareftirlitini í Danmark, Svøríki, Noreg og Finnlandi høvdu brúkt sama greiningarháttarlag 

sum føroyska Kappingareftirlitið ger, so høvdu tey gjørt inntriv í allar norðurlendsku marknaðirnar. 

Men tað verður ikki gjørt – bara føroyska Kappingareftirlitið vil gera inntriv! 

Ein sera sannlík avleiðing av, at Statoil Fuel & Retail í Danmark hevur yvirtikið Shell-støðirnar vil vera, 

at felagið fer inn og ‘optimerar’ netið. Hetta vil so føra við sær, at talið av støðum minkar hjá hesum 

samanlagda felagi og hervið í Danmark sum heild. Tí tykist tað, at um danska Kappingareftirlitið 

góðkennir handilin, so ásannar eftirlitið, at talið av bensinstøðum í Danmark er ov høgt í løtuni til at 

kunna hava eina dynamiska og sunna vinnu, ið kann tryggja kundanum lægst møguligan prís. 

Danmark er í dag tað av teimum stóru norðurlondunum, har ið tað verður selt næstminst av litrum í 

miðal pr. støð. Danmark er eisini tað av londunum, ið hevur fægst íbúgvar pr. støð. Tað er kanska 

hetta, sum danska Kappingareftirlitið nú ásannar – talið av bensinstøðum er ov høgt, og ein tillaging 

er neyðug.  

Í Føroyum eru fleiri bensinstøðir per íbúgva enn í Danmark, og miðalsølan fyri hvørja bensinstøð er 

helmingurin av í Danmark, ið er eitt av londunum, við hægst støðtýttleika. Men Kappingareftirlitið vil 

hava fleiri bensinstøðir í Føroyum, um neyðugt við ógvisligum inntrivum í føroyska oljumarknaðin... 

  

                                                           
55 Her hava vit brúkt sum fortreyt, at Statoil Fuel og Retail í Danmarkt yvirtekur allar støðirnar hjá 
Shell í Danmark, og hava so tillagað marknaðarpartstølini fyri Danmark 2014 hareftir.  
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19.0 Tøl verða ikki greinaði nóg gjølla 
Vit hava fyrr víst á, at tá Kappingareftirlitið greinar tøl, eru greiningarnar alt ov tunnar. Ferð eftir ferð 

verða ósamabarlig tøl sammett, samstundis sum roknskapargreiningar eru óalmindiliga tunnar. 

Hetta botnar, eftir okkara tykki í, at Kappingareftirlitið ikki ger sær nóg stóran ómak at brúka gott 

greiningarháttarlag, tá tøl og marknaðir verða greinaði.  

Vit taka seinasta dømi um væntandi greiningarháttarlag niðanfyri.  

19.1 Niðurstøður um prísgongd í Føroyum 

Tá Kappingareftirlitið sammetir prísir í Føroyum og einum øðrum landi, kemur Kappingareftirlitið 

altíð til ta niðurstøðu, at tað er okkurt galið við føroysku prísunum. “Skeiva” gongdir bendir altíð á, at 

okkurt er galið í Føroyum (aloftast eru tølini hjá Kappingareftirlitinum skeiv, men tað hava vit dvølt 

nóg mikið við). Kappingareftirlitið kannar aldrin, um onnur viðurskifti gera seg galdandi, ella man evt. 

hevur gjørt ein feil í talgrunarlagnum. 

Um vit enn einaferð ímynda okkum, at talgrundarlagið, ið er brúkt til samanberingarnar ikki er skeivt. 

Eitt dømi uppá hetta er samanberingin av dieselprísunum í Føroyum við Noreg. Her verður staðfest, 

at prísurin í Føroyum er dýrkaður munandi í mun til Noreg - undirforstaðið, at orsøkin liggur helst í 

Føroyum. Men um man ger sær eitt sindur av ómaki, so sæst skjótt, at norsku prísirnir á diesel hava 

flutt seg ‘ónormalt’ í mun til øll hini londini í samanborið verður við. Dieselprísir í øllum londum eru 

versnaðir munandi í mun til Noreg. Hvør er orsøkin? 
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Samanbering av dieselprísum við støði í taltilfarinum hjá Kappingareftirlitinum. 

Okkurt hendir í lutfallinum um 2011/2012 og so fram til 2014, og at allar samanberingarnar klára seg 

lutfalsliga verri í príssamanberingini við Noreg. Og uppá hesi 2 árini versna øll norðurlonini við umleið 

1 kr. í mun til Noreg, ímeðan ES versnar við umleið 0,90 kr. í mun til Noreg.  

Nakað tað sama ger seg galdandi í mun til prísirnar á gassolju í Svøríki í mun til hini londini. 
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Her síggja vit, at Svøríki betrar lutfallið í mun til hini norðurlonini, inkl Føroyar við millum 0,65 og 

0,69 kr. í frá 2007 til og við 2012. Fyri ES sæst ikki sama sambandið. Er hetta ein tilvild, ella finnast 

aðrar frágreiðingar. Vit duga, at síggja, at Svøríki í dag keypa ein stóran part av ráoljuni úr Russlandi, 

kann hetta vera byrjað um 2007/2008, ella er tað okkurt annað ið spælir inn. 

Setir man sjóneykuna á tíðarskeiðið 2007-2012 so sæst sera væl, at prísirnir í hinum 

norðurlondunum flyta seg rættiliga eins í mun til svensku prísirnar (sí niðanfyri standandi graf). 

Frávikini í halltølunum millum ymisku londini eru sera lítil frá 0,125x til 0,153x. Verður sæð burtur frá 

Føroyum, ið liggja við lægst halltali í hesum tíðarskeiði, so er spennið frá 0,14x til 0,153x – gongdin er 

eins. Tendenslinjurnar, ið eru settar inn her forklára sera væl fyri hini trý stóru norðurlonini, at 

lutfallið er rættliga ‘liniert’ og eins. Forkláringsvirðið er eisini gott í mun til Føroyar, men serliga 2009 

ger, at hetta er nakað lægri enn fyri relatiónina millum hini norðurlondini og Svøríki.  
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Gongdin í gassoljuprísunum í hinum norðurlondunum í mun vil gongdina í Svøríki. 

Tá ið tílíkar støður uppstanda, har eitt land avvíkir frá øllum hinum56, átti at verið hugt eftir, um tað 

finnast aðrar orsøkir til munirnar. T.d. áttu hesir spurningar at verið stillaðir: 

1. Eru tað nøkur viðurskifti, ið strukturelt eru broytt í virðisketuni – herundir ikki bara í retail-

liðnum – í tí landinum, ið avvíkir frá øllum hinum 

2. Er talgrundarlagið í tíðsseriuni konsistent alt tíðarskeiðið 

3. Eru eventuelt gjørdir onkrir útrokingarfeilir í verandi tilfarinum 

Man kann út frá hesum báðum dømunum staðfesta, at ein einsíðis samanbering millum Føroyar og 

ávikavist Noreg og Svørki kann geva skeivar ábendingar. Her gevur tað ikki meining einsíðugt at siga, 

at prísirnir í Føroyum standa seg verri enn í t.d. Noregi ella Svøríki – og gera niðurstøður út frá hesum 

– tá ið so at siga prísirnir í øllum hinum londunum standa seg verri enn t.d. ávíkavist Noregi ella 

Svøríki. 

Men lat okkum tó endaliga staðfesta, at hetta einans er eitt annað dømi uppá eina evt manglandi 

kritiska viðgerð av talgrundarlagnum.  

Okkara grundsjónarmið er framvegis, at man kann ikki samanbera nettoprísir, og óvísindaliga 

viðgjørdar prísir úr eini databasu sum grundarlag fyri týðandi príssamanberingum, og tað er 

framvegis stórsti trupulleikin við allari príssamanberingini í frágreiðingini hjá Kappingareftirlitinum. 

Men tað er heldur ikki í lagi, at Kappingareftirlitið ikki perspektiverar betri við at seta spurningar, 

sum vit hava gjørt omanfyri.  

  

                                                           
56 Sama niðurstøða kann gera seg galdandi, tá ið hugt verður eftir gongdini í EU-tølunum.  
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20.0 Sera nógvir feilir og misskiljingar eru at finna gjøgnum 
alla kanningina 
Seinasta viðmerkingin hjá okkum til kanningina hjá Kappingareftirlitinum er, at tað er óalmindiliga 

nógvir feilir í kanningini. Stórir sum smáir, men sum tilsaman gera, at fleiri skeivar niðurstøður verða 

tiknar. Tað er ov tíðarkrevjandi at gjøgnumganga allar feilirnar, so vit hava tikið nakrar burturúr, sí 

niðanfyri. 

20.1 Skeivleikar um tingingarmakt hjá føroyska brúkaranum 

Kappingareftirlitið skrivar á síðu 6, at “føroyski brúkarin hevur lítla og onga tingingarmakt”. Aftur 

hesaferð eigur Kappingareftirlitið at gera gjøllari greiningar, áðrenn niðurstøður verða tiknar. 

Vinnulívið hevur stóra tingingarmakt um keyp av gassolju og diesel. Fólk, sum byggja sethús, ella sum 

keypa eini sethús, tingast aloftast eisini um prís við oljufeløgini. Avsláttrar á olju verða givnir, ketlar 

og tangar verða latnir til ella undir innkeypsprís. Og so eru summi segment, sum hava lítla og onga 

tingingarmakt, og tað er gott at Kappingareftirlitið vil tryggja hesum ein fair prís. Men at skera alt yvir 

ein kamb, staðfesta at  “føroyski brúkarin hevur lítla og onga tingingarmakt” uttan nakra sum helst 

grundgeving ella greining, og so konkludera út fra hesum, tað er skeivt, og ber brá av einum 

kanningarleisti, sum ikki er serliga gjøllur. 

20.2 Skeivt uppáhald um hvar diesel verður bunkrað 

Kappingareftirlitið skrivar, at diesel bara verður bunkrað á bensinstøðunum. Hetta er ikki rætt. Tað 

standa fleiri einstakir tangar, sokallaðir entreprenør-tangar, um alt landið, og hesir verða fyltir 

umvegis tangabil, og so brúktir av stórkundum. Hetta økir flutningskostnaðin í mun til tað, sum 

Kappingareftirlitið skrivar. Eisini er vanligt, at gamlir tangabilar standa á stórum byggiplássum, og 

hesir verða fyltir av nýggjum tangabilum, og so verður diesel brúkt á byggiplássinum.  

20.3 Skeivt brúk av procentrokning 

Enn eitt dømi um, at Kappingareftirlitið hevur eitt margháttligt greiningarháttarlag, tá tøl verða 

viðgjørd. Á síðu 14 greinar Kappingareftirlitið flutningskostnað í % av innkeypsprísinum. 

Kappingareftirlitið kann ikki brúka slíkar procentrokningar til nakað. Tað gevur ikki meining at rokna 

soleiðis, tá tú vilt finna samanhang millum tvær vørur, hvørs prísur broytist so ógvusliga upp á stutta 

tíð. Tú fært ekstrem, einkisigandi og løgin úrslit. Báðar hesar vørurnar/tænastan, flutningur og olja 

flutktuera ikki á sama hátt sum t.d. inflatión. T.d um oljuprísurin sveiggjar frá juni 600USD / 

fraktratan er 30 USD – so er fraktprísurin 5% av innkeypsprísinum. Um prísurin so lækkar til 300 USD, 

so er tað óhugsandi at fraktprísurin lækkar til 15USD, so nú er fraktprísurin 10% av oljuprísinum. 

Samanberingin er meiningsleys í gransking – og kann als ikki brúkast til nakað sum helst. Tíverri 

brúkar  Kappingareftirlitið slíkar einkisigandi sammetingar at gera niðurstøður við um føroyska 

oljumarknaðin. Sum á síðu 16, har Kappingareftirlitið heldur uppá, at flutningskostnaðurin er vorðin 

bíligari seinastu 10 árini. Hetta við at brúka procentvísa lutfallið millum flutningskostnað og oljuprís. 

Hetta gevur ikki meining, tú kanst ikki sammeta tvey slík index, sum flyta seg so ymiskt og skjótt, sum 

olja og flutningur gera. Og tú kanst ikki sammeta fleiri ár aftur í tíðina, tí, sum sagt, broytingar í 

prísinum á vøruni geva sveiggj og tøl, sum ikki lata seg forklára í eini slíkari sammeting. 
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20.4 Skeivt uppáhald um nær brennievni verður útflýggja til Føroya 
Á S12 skrivar Kappingareftirlitið, at brennievni aloftast verða útflýggja til Føroya fyrst í einum 

mánaði. Hetta skrivar Kappingareftirlitið tí tey vilja framføra, at tá vit fáa olju fyrst í mánaðinum, so 

kunnu vit í stóran mun stýra eftir marginuni. Uppáhaldið er skeivt, og Kappingareftirlitið eigur og skal 

kanna slíkt betri, áðrenn tey staðfesta, og síðan gera niðurstøður út frá skeivum “staðfestingum”.  

 

Føroysku oljufeløgini fáa olju alla tíðir av mánaðinum, alt eftir sølu/nýtsluni. Argumentið um at vit tí 

kunnu stýra marginuni betri er skeivt, tí tað byggir á skeivar fortreytir. Olja kemur allatíð til landið, og 

vit fáa ikki passa prísin, sum tað verður skrivað. Harumframt skal eisini sláast fast, at Magn ikki kennir 

endaliga innkeypsprísin á sínum oljuvørum fyrr enn mánaðurin er liðugur – prísirnir eru miðal fyri 

mánaðin Platts – og hetta økir beinleiðis um kunnleikan og váðan í sambandi við prísáseting.  

 

So her má niðurstøðan gerast um. 

20.5 Høgu oljuprísirnir, høgu oljuprísirnir, høgu oljuprísirnir….. 

Kappingareftirlitið endurtekur í heilum ”høgu oljuprísirnir” – men høgir í mun til hvat, verður ikki 

reiðiliga greina. Høgir í mun til danskar prísir? Ikki rættiliga – t.d. er gassoljan, 80% av volumen, í 

2014 heili 0,68 kr lægri í miðal enn í Danmark. Tvs. at oljan er óalmindiliga bílig í mun til Danmark. Og 

leggja vit diesel, bensin og gassolju saman, og sammeta við Danmark, og trekkja skattir og avgjøld 

frá, so er oljan í Føroyum eitt eindømi um kappingarføran prís við Danmark.  

Júst av hesum ávum hava vit fyrr víst á, at føroyska samfelagið seinastu 10 árini hevur spart yvir eina 

milliard krónur vegna kappingarføru oljuprísirnar.  

Og hóast tað heldur Kappingareftirlitið áframm at endurtaka ”høgu oljuprísirnir, høgu 

oljuprísirnir….”. Vit halda ikki at hetta er í lagi, tó vit vita, at hetta er ein væl kend retorisk snilda – 

endurtak eitthvørt nóg ofta og fólk trúgva tær til seinast. Men eitt alment, uttanveltað 

kappingareftirlit hevur ikki fyri neyðini at brúka sovornar retoriskar snildur. Í minsta lagi eigur 

Kappingareftirlitið at skriva “sammett við hvat er oljuprísurin høgur”, tí tað er ikki sammett við 

Danmark, eiheldur sammett við aðrar vørur á føroyska marknaðinum – kanska sammett við 

Singapore ella Polen? Ella eitt EU miðal, sum er tengt at ósamanbæriligum tølum, sum flestøll 

innihalda avsláttrar? 

20.6 Magn eigur allar 11 bensinstøðirnar 100% 
Kappingareftirlitið skrivar á síðu 7, at Magn eigur allar 11 bensinstøðirnar, sum verða riknar undir 

Magn navninum í 2014, 100%. Hetta er skeivt. Magn eigur 6 støðir í 2014. Restin eru 

forhandlarastøðir.  

20.7 Virkin kapping ella ei 

Á síðu 5 skrivar Kappingareftirlitið, at við virknari kapping er góður møguleiki fyri lægri prísum. Tó, 

Kappingareftirlitið heldur ikki, at kappingin í Føroyum er virkin, og heldur áframm at skriva um høgu 

oljuprísirnar. 

Vit hava víst á, at 80% av mongdini av olju í Føroyum verður seld væl undir danskar prísir, tá skattir 

og avgjørd eru tikin burturúr. Vit vóna, at Kappingareftirlitið fyrr ella seinni vil viðurkenna, at sum 

einasta vøran av týdningi, sum liggur undir danskar prísir, so er gassoljan bílig! Og tá hetta so er 

staðfest, er tað so ikki júst tekin um ein vælvirkandi marknað? Diesel var í 2014 0,26 kr dýrari per 
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litur enn í Danmark, bensin 0,44 kr dýrari per litur (0,60 kr í 2005). Er hettar dýrt? Í mun til hvat? 

Aðrar vørur á føroyska marknaðinum? 80% av mongdini av olju liggur undir danskar prísir. 

20.8 Skeivt uppáhald um stødd av skipum, sum flyta olju til Føroya, 
mótvegis teimum, sum flyta olju til Íslands 
Kappingareftirlitið viðger flutningskostnað og skrivar á s14 at skipini, sum verða nýtt at flyta olju til 

Føroya, eru tey somu, sum verða nýtt at flyta olju til Íslands. Hetta er faktuelt skeivt, skipini sum 

verða brúkt at flyta olju til Íslands ofta eru fleiri ferðir størri, enn tey, sum flyta oljuna til Føroya. Enn 

eitt dømi um ein skeivleika, sum vísir væntandi innlit í marknaðin, men sum Kappingareftirlitið ikki 

himprast at brúka í sínum niðurstøðum og tilmælum.  

20.9 Skeivt uppáhald um hvaðani gassoljan verður seld 

Kappingareftirlitið skrivar á síðu 11, at ein sera stórur partur av søluni til skip verða seld umvegis 

bunkringsanleggini hjá Magn. Hetta passar ikki. Nógv skip verða bunkrað umvegis tangabilar. Ofta 

um kvøldið, í vikuskiftum og á heiligdøgum. Hetta er meira kostnaðarmikið enn um bunkrað verður á 

bunkringsanleggunum í arbeiðstíð, og er aftur eitt dømi uppá ta stóru tingingarmegi sum t.d. 

skipaflotin hevur. 

20.10 Sera kreativar sammetingar av Føroyum og útlandinum 

Kappingareftirlitið sammetir fólkatíttleika per m2 í ymsum londum við tann í Føroyum. Tann 

sammetingin er metodisk problematisk. T.d. sammetir Kappingareftirlitið Svøríki við Føroyar og 

kemur til tað niðurstøðuna, at fólkatíttleikin í Føroyum er hægri enn tann í Svøríki – og tí er lættari og 

bíligari at flyta olju í Føroyum enn í Svøríki. 

Tað nýtiskt hvørki ein demografur ella ein geografur at síggja, at slíkar útrokningar eru sera ivasamar, 

um Kappingareftirlitið vil siga nakað um fluting ísv við fólkatíttleika. Sammeta vit Føroyar við Svøríki, 

so mugu vit taka fylgjandi fakta um Svøríki við í sammetingina: 

 Svøríki hevur stórar býir, har fólkatíttleikin per m2 er sera høgur – væl hægri enn í Føroyum 

 Svøríki hevur eisini stór, óbygd skógar- og fjallaøki, har fólkatíttleikin per m2 er 0 

 Kann ein seriøsur granskari/kannari bara leggja stórbýirnar saman við teimum mongu, 
óbygdu økjunum, har eingin flutningur fer fram yvirhøvur, og so fáa eitt tal – og so sammeta 
hettar við Føroyar? Hetta háttalag hevði óivað ikki vunnið frama á hægri lærustovni. 

 

Vit á Magn kunnu finna fleiri dømi, sum líkjast omanfyri standandi ”kanningum” av fólkatíttleikanum, 

og hvussu Kappingareftirlitið brúkar slíkar kanningar til at fremja teirra hugsan um hvussu ein 

niðurstøða eigur at verða.  

Harumframt eru tað á í talvu 4.3.A fleiri feilir og manglar í grundarlagnum, og tað tykist at man vil 

vísa okkurt spesifikt: at óbundni at olju ger, at flutningskostnaðurin í føroyum ikki er hægri enn í 

hinum londunum, og at stórraktstrarfyrimunir eru burtur.  

Absurd argument, ið byggja uppá yvirskipað tøl fyri fólkatíttleika, og eitt her nærum óvikomandi brot 

í frágreingini um óbundni av olju. 

Fyri tað fyrsta eru oljunýtsluhagtølini skeiv. Hetta kann rættast bara við at fara inn og vitja 

heimasíðirnar hjá t.d. EOF, SPBI, NPI v.m. Fyri tað næsta hava vit víst, á at nýtslan av brennivnum til 

landvegis flutning er væl hægri pr brúkara og pr. bensinstøð í hinum norðanlondunum, fyri tað triðja 

víst, at flutningur pr. tangabil pr. dag í Danmark er 2½ ferð hægri enn í Føroyum, við at skeita inn á 
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heimasíðuna hjá EOF, eins og vit fyri tað fimta kunnu vit vísa á at tær stóru oljufyritøkurnar í 

Danmark, ið sita á yvir 95% av marknaðinum hvør,  eru ímillum 10 og 20 ferðir so stórar sum tær 

føroysku, tá ið hugt verður eftir seldum oljunøgdum. 

20.11 Generelt greiningarháttarlag, sum ikki er í lagi 
Vit hava fleiri ferðir í hesum svarskrivi víst á, at greiningháttarlagið hjá Kappingareftirlitinum ikki er í 

lagi. Týdningurin av hesum skal ikki undirmetast, tí fleiri álvarsligir feilir, og stór spurnartekin, taka 

seg upp vegna vánaliga greiningarháttarlagið. Vit kunnu nevna fylgjandi: 

 Príssammetingar millum lond, har tølini ikki eru uppgjørd á sama hátt, dømi donsk tøl við 

avsláttrum verða sammett við føroyskar listaprísir uttan avsláttrar 

 Marknaðar”kanningar” verða gjørdar út frá miðaltølum sum eru ein hurlivasi av ymsum 

hættum at gera tølini upp uppá – uttan at Kappingareftirlitið nevnir hetta í kanningini – dømi 

EU-miðaltølini 

 Einstøk, 8-10 ára gomul dømi verða brúkt at generalisara heilar vinnur – dømi er sjálvtøkan í 

Finnmørkini sum bleiv til ein føroyskan sannleika 

 Einstøk dømi, tikin frá feløgum sum er farin á heysin, og hvørs leiðsla og nevnd eru undir 

ákæru fyri kriminellan aktivitet, verða brúkt at generalisera við – dømi OW Atlantic og 

flutningskostnaður 

 Føroyski oljumarknaðurin verður samanborin við útlond, uttan at veruligar marknaðar- og 

vinnurgreiningar liggja til grund fyri sammetingina – dømi EU sammetingin, og sammetingin 

av flutningi av bensini frá Singapore til Australia 

 Roknskapargreiningar, sum als ikki lúka krøv til hvussu roknskapir verða greinaði – dømi allar 

roknskapargreiningar í kanningini 

 Leiðrættingar av pørtum av Magn sa roknskapum (sum vísa tað Kappingareftirlitið vil føra 

fram), men aðrir partar verða ikki leiðrættaðir (partar, sum undirgrava uppáhaldini hjá 

Kappingareftirlitinum) – dømi er leiðrættingin av pørtum av Magn sa roknskapum 

 Uppáhald um at væl kend fyribrigdi innan vinnulívsbúskap ikki eru galdandi, tá talan er um 

føroyska oljumarknaðin – dømi er Economies of Scale og bargaining power of the large 

 Óprógvaði uppáhald verða førd fram av Kappingareftirlitinum. So leingi Magn ikki megnar at 

mótprógva óprógvaðu uppáhaldini hjá Kappingareftirlitinum, so er tað, sum 

Kappingareftirlitið heldur uppá, galdandi. Dømi – Statoil Fuel keypir umleið 1,4 milliardir 

litrar av diesel og bensini um árið. Magn keypir umleið 18 milliónir. Men av tí at Magn ikki 

fær atgongd til innkeypssáttmálarnar hjá Statoil Fuel, og sostatt fær mótprógva uppáhaldið 

um at okkara 18 milliónir litrar verða keyptir fyri sama eindarprís sum 1,4 milliardir litrarnir 

hjá Statoil Fuel, so er tað galdandi, at prísirnir eru eins. Fullkomiliga høpisleys 

argumentatión, men tíverri brúkt í hesi kannigini. 

Vit kundu hildið áframm men vóna, at lesarin skilir okkara sjónarmið við omanfyri standandi 

staðfestingum.  

21.0 Niðurstøða 
Magn hevur í hesum svarskrivi afturvíst øll uppáhald hjá Kappingareftirlitinum. Vit hava prógvað, at 

føroysku oljuprísirnir eru sera góðir í mun til danskar prísir, og at prísgongdin seinastu 10 árini hevur 

verið til føroyskan fyrimun. Eisini hava vit víst á, at hetta er eitt eindømi innan føroyska vinnu. 

Góðu føroysku oljuprísirnir í mun til danskar prísir hava spart føroyska samfelagnum yvir eina 

milliard krónur seinastu 10 árini. 
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Føroysku oljuprísirnir sveiggja neyvt í takt við Platts, og assymmetrisk prísásting (Rockets & Feathers) 

prísing verður ikki framd á føroyska marknaðinum. Tað er beinleiðis afturvíst. 

Samstundis er virðiliga er prógvað, at kostnaðirnir av at reka eitt oljufelag í einum lítlum 

oyggjasamfelag, sum Føroyum, eru hægri enn á meginlondum sum t.d Danmark. 

Kappingareftirlitið hevur gjørt eina illa úr hondum greidda kanning. Greiningarháttarlagið er sera 

vánaligt, og hetta hevur viðført sera nógvar misskiljingar og ógrundaðar niðurstøður. Vit hava víst á 

skeivar EU samanberingar, óforsvarlig ”best practice” krøv, skeivt taltilfar, vánaligar 

roknskapargreiningar, uppáhald sum ikki kunnu prógvast, væntandi marknaðargreiningar, frávik frá 

greiningarhættum hjá kappingareftirlitum í øðrum londum, ógrundaðar generaliseringar og skeivar 

niðurstøður. 

Samanumtikið er tað skakandi at síggja, at Kappingareftirlitið mælir til víðgongd tiltøk móti føroysku 

oljufeløgunum basera uppá eina so illa úr hondum greiddari kanning, við so nógvum feilum og 

misskiljingum. Serliga havandi í huga, hvussu oljuprísirnir í Føroyum eru, bæði í mun til Danmark og 

aðrar vinnur í Føroyum, og hvussu hesir prísir hátta seg í mun til prísirnar á olju á altjóða 

marknaðinum.  

Vit hava við vilja ikki valt at gera viðmerkingar til tey tiltøk, sum Kappingareftirlitið mælir til verða 

sett í verk. Hetta tí at tað er staðfest, at kanningin, sum leiðir Kappingareftirlitið fram til hesi tiltøk, er 

óalmindiliga mangulfull, og at Kappingareftirlitið eingi sum helst prógv hevur fyri nøkrum av teimum 

uppáhaldum, sum tey føra leggja til grund fyri teimum broytingunum, sum tey skjóta upp. 

Kappingareftirlitið eigur umgangandi at rætta skeivu uppáhaldini mótvegis føroysku oljufeløgunum. 

Hartil eigur Kappingareftirlitið at taka hesa kanningina aftur. Hon kann undir ongum umstøðum 

almannakunngerast, til tað inniheldur hon alt ov nógvar feilir. 

Hvørki føroysku oljufeløgini ella Kappingareftirlitið, og so slett ikki Kappingarráðið, kunnu forsvara at 

almannakunngera eina so skeiva og misvísandi kanning. 

Føroysku oljufeløgini hava verið kannaði av Kappingareftirlitinum síðan 2008. Vit viðurkenna leiklutin 

hjá Kappingareftirlitinum, og eru samd í, at Kappingareftirlitið sjálvandi skal halda eyga við føroysku 

oljufeløgunum. 

Men vit halda samstundis, at nú má verða nóg mikið við ógrundaðum uppáhaldum og skuldsetingum 

um ein óvirknan marknað. Vit hava prógvað í hesum svari, at føroyski oljumarknaðurin er sera 

vælvirkandi, til gagns fyri føroyska samfelagið.    

 

Tórshavn 15/10-2015 

 

Vegna Magn 

 

Hendrik Egholm, stjóri 
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