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Sambært § 11 í loyvunum til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum skulu loyvishavarar geva føroyskum fyritøkum 
veruligar møguleikar fyri, í kapping við aðrar, at fáa høvuðs- og undirverktøkur og veruligar møguleikar fyri at veita 
vørur og tænastur í sambandi við útinning av virksemi sambært loyvinum.

§ 11 ásetir harumframt, at loyvishavarin skal fylgja teimum mannagongdum, sum verða ásettar av landsstýrisman-
ninum um at greiða frá virksemi, sum ætlanin er at fara undir sambært loyvinum, um at bjóða út arbeiði og um at 
greiða frá sáttmálaviðurskiftum.

Einstaki loyvishavarin hevur ábyrgdina av at tryggja, at § 11 í loyvinum og mannagongdirnar ásettar av landsstýris-
manninum verða fylgd av starvsfólki hansara umframt av verktakarum, undirverktakarum og øllum øðrum, sum 
arbeiða fyri loyvishavaran í sambandi við útinning av virksemi sambært loyvinum.

Mannagongdirnar, sum nú verða ásettar, hava 3 høvuðsendamál.

Mannagongdirnar skulu fyri tað fyrsta lætta um arbeiðið hjá oljuvinnuni at finna føroyskar veitarar. Hetta fer at betra 
um møguleikarnar fyri, at ásetingarnar um at geva føroyskum fyritøkum veruligar møguleikar at bjóða, verða loknar á 
ein nøktandi hátt.

Mannagongdirnar skulu eisini gera tað lættari hjá føroyskum fyritøkum at útvega sær upplýsingar um virksemið í 
oljuvinnuni á føroyskum øki.

At enda skulu mannagongdirnar brúkast í arbeiðinum hjá Oljumálastýrinum við at meta um avrikið hjá einstøku loyv-
ishavarunum í sambandi við føroyska luttøku í kolvetnis virkseminum.

Hvør er fevndur av mannagongdunum? 
Kravið í loyvunum um at geva føroyskum fyritøkum veruligar møguleikar at bjóða fevnir um alt virksemi, sum verður 
útint í sambandi við loyvini til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum.

Mannagongdirnar hava sama virkisøki sum § 11 í loyvunum. Mannagongdirnar fevna eins og ásetingarnar í loyvunum 
bæði um virksemi hjá loyvishavaranum og hjá teimum, ið arbeiða fyri loyvishavaran í sambandi við loyvini.

FOIR
Ein veitaraskrá, FOIR, er sett á stovn í samstarvi millum føroyskt vinnulív og loyvishavararnar. Føroyskar fyritøkur, sum 
hava áhuga í at vera veitarar til oljuvinnu á føroyskum øki, kunnu skráseta seg í hesi veitaraskrá á www.foir.fo.

FOIR fer at verða nýtt sum eitt høvuðsamboð í sambandi við krøvini um føroyska luttøku í kolvetnisvirkseminum.

Upplýsingar um arbeiði, sum verða boðin út
Hollar upplýsingar um arbeiði, sum eru fevnd av § 11 í loyvunum til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum, skulu 
leggjast á FOIR í góðari tíð, áðrenn farið verður undir hesi arbeiðini. Upplýsingarnar skulu leggjast á veitaraskránna í 
so góðari tíð, at føroyskar fyritøkur hava tíð at vísa áhuga og luttaka.

Upplýsingar um hesi arbeiði skulu leggjast á FOIR samsvarandi teimum krøvum, sum eru ásett í hesi mannagongd og 
samsvarandi krøvunum, sum eru ásett í FOIR.

Kunning um arbeiði, sum ætlanin er at bjóða út 
Fyritøka, ið hevur tørv á einari vøru ella tænastu, sum er fevnd av § 11 í loyvunum, skal leggja upplýsingar um hetta á 
FOIR.

Upplýsingarnar skulu leggjast á veitara skránna skjótast gjørligt og annars innanfyri teir tíðarkarmar, sum eru vanligir 
fyri keyp av tí vøru- ella tænastuslagi, ið talan er um.

Lýsing av arbeiðinum 
Ein stutt lýsing skal vera av tænastuni ella vøruni, sum útbjóðandi fyritøkan hevur tørv á. Lýsingin skal gerast 
samsvarandi teimum krøvum, sum verða sett í FOIR.



Kontaktpersónur 
Felagið, sum bjóðar eitt arbeiði út, skal vísa á ein kontaktpersón, sum hevur ábyrgdina av samskiftinum við føroyskar 
fyritøkur um arbeiði, sum talan er um.

Nærri upplýsingar um arbeiðið/tænastuna, sum verður boðin út, skulu vera tøkar hjá hesum kontaktpersóni.

Uppbýti av sáttmálum 
Í størst møguligan mun skulu størri sáttmálar býtast upp í eindir, sum eru atkomiligar fyri føroyska vinnu.

Hvat skal bjóðast út
Upplýsingar um arbeiði, har samlaða sáttmálaupphæddin væntandi verður í minsta lagi kr. 100.000, skulu leggjast á 
FOIR.

Skylda at nýta yvirlitið í veitaraskránni
 Tá felag skal keypa vøru ella tænastu, ið er fevnt av § 11 í loyvinum, skal verða kannað í FOIR, um føroyskar fyritøkur 
eru, ið møguliga kunnu geva tilboð.

Hvussu nógv eru biðin um at bjóða
Sigast skal frá í FOIR, hvussu nógv feløg eru biðin um at lata inn tilboð og hvussu nógv av hesum feløgum eru føroysk.

Kunning um sáttmálaviðurskifti 
Frágreiðing skal leggjast á FOIR eftir, at sáttmáli er tillutaður.

Frágreiðingin skal leggjast á veitaraskránna skjótast gjørligt og í seinasta lagi 1 mánaða eftir, at sáttmálin er tillutaður.

Upplýsingar skulu m.a. gevast um hesi viðurskifti:

• Upplýsingar um sáttmálan
• Hvørjari fyritøku varð sáttmálin tillutaður 
• Bústaður, telefon og telefax hjá fyritøkuni, sum fekk sáttmálan

Aðrar ásetingar 
Føroyskur rættur 
Sáttmálar fevndir av § 11 í loyvinum skulu vera undir føroyskari lóggávu.

Varnarting skal vera í Føroyum.

Frágreiðingar til føroyskar fyritøkur
Føroyskar fyritøkur, ið ikki hava fingið eitt arbeiði, sum tær hava boðið uppá, skulu hava møguleika fyri at fáa eina 
frágreiðing frá tí fyritøkuni, sum bjóðaði arbeiðið út.

Frágreiðing skal millum annað gevast um, hví føroyska fyritøkan ikki fekk sáttmálan, ið talan er um, tillutaðan.

Frágreiðingar til Oljumálastýrið
Loyvishavarar skulu einaferð um árið lata Oljumálastýrinum frágreiðing um føroyska luttøku.

Greiðast skal m.a. frá, hvussu nógv arbeiði eru boðin út í Føroyum. Harumframt skal verða sagt frá, hvussu nógvar 
føroyskar fyritøkur hava fingið sáttmálar. Greiðast skal frá, hvør samlaða sáttmálaupphæddin hevur verið fyri teir 
sáttmálar, sum eru tillutaðir føroyskum fyritøkum.

Frágreiðingin skal vera grundarlag undir árligum fundi millum Oljumálastýrið og loyvishavararnar, har hesi viðurskifti 
verða eftirmett.


