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Endamálið við skráseting av almennum ognum 

Týdningarmesta endamálið er, at tað almenna hevur yvirlit yvir, hvat tað eigur.  
  
Eitt annað endamál er at síggja, hvørji virðini av almennum ognum eru, so at roknskapurin kann geva eina 
sanna mynd. 
  
Galdandi meginregla er, at allar løgur o.t. straks verða avskrivaðar.  
  
Hagtalsliga skal roknskapurin eisini kunnað verða settur upp soleiðis,  at løgur verða avskrivaðar gjøgnum 
livitíðina hjá ognini. Hetta fer fram á serligum kontusettum til endamálið. 
  

Yvirlit yvir ognir, sum skulu verða skrásettar 
Í talvuni niðanfyri er víst, hvørjar ognir talan er um, og í hvørji skipan ognirnar skulu verða skrásettar.  Sum 
tað sæst av teigi 4, skulu allar ognir, sum koma undir Bólk I: anlegg, bygningar o.t., verða skrásettar í 
skipanini hjá gjaldstovuni.  
  

Bólkur 
(1) 

Slag av ognum 
(2) 

Dømi 
(3) 

Skrásetingarskipan 
(4) 

Viðmerking 
(5) 

I Anlegg, jørð, bygningar o.t., 
sum vanliga verða útvegað 
yvir eina løgujáttan § 20 stk.  
1 

Landsjørð 
Sjúkrahús 
Brúgvar 
Havnir 

Búskaparskipan 
landsins 

Allar ognir í hesum 
bólkinum uttan undan-
tak verða skrásettar í 
Búskaparskipan land-
sins. 

II   Maskinur, før o.t.,  
  
Útveganarvirði >75 tús. kr. 
Livitíðin > 1 ár. 
Ognin skal virka sjálvstøð-ug 
  
§ 20 stk. 2  

Bilar 
Gravkýr 
Størri EDV- 
skipanir 
Skip 

Búskaparskipan 
landsins 

Stovnar, sum hava 
einagóðkenda 
búskaparskipan, kunnu 
skráseta hetta í egnari 
skipan, treytað av, at 
uppseting, konteringar 
o.t. eru samsvarandi 
krøvunum. 

III do 2, men sum hava eitt 
útveganarvirði < 75 túsund 
kr. og meira enn 4.000 kr. 
Niðara markið er vegleið-
andi. 
  
§ 20 stk. 2 

Teldur 
List 
Fartelefonir 
Skriviborð 
Innbúgv 

Einki krav er um 
skrásetingarskipan. 
Umráðandi er, at 
stovnurin hevur eitt 
rætt og dagført yvirlit 
yvir ognir í hesum 
bólkinum.  

Stovnar, sum hava 
atgongd til FSL, kunnu 
skrásta ognirnar í Bú-
skaparskipan landsins.  

  

Ásetingar í roknskaparrundskrivinum 
Roknskaparrundskrivið ásetur, at stovnurin skal áseta í roknskaparreglugerðina, hvussu og hvar skrásetingin 
skal fara fram, og hvørji tey eru, ið hava ábyrgd av hesum øki.  
  
Ognaryvirlitini skulu verða gjørd við støði í roknskaparskjølum, eftir at tey eru skrásett í bókhaldinum.  
Ognaryvirlitini skulu í minsta lagi fevna um hesar tættir: slag, marking, frágreiðing, útveganarvirði, livitíð og 
hvar ognin er. 



Allýsingar 
  
Bólkur I: 
Ognir sambært bólki 1 eru nærri allýstar í § 20 í roknskaparkunngerðini.  Talan er um størri anlegg og 
bygningar. 
  
Undir kontuvegleiðingini til høvuðsslag 3 er gjøllari lýst, nær talan er um bólk I. 
 
  
Bólkur II: 
Talan er um  maskinur, før o.t., innbúgv og annan virðismiklan útbúnað, sí § 20 stk. 2 í 
roknskaparkunngerðini.  
  
Útveganarvirði >75 tús kr., livitíðin > 1 ár, og ognin skal virka sjálvstøðug.  
  
Yvirlitini skulu eisini fevna um útbúnað, sum er á stovninum, men sum aðrir stovnar eiga. 
  
Undir kontuvegleiðingini til standardkontu 15 er gjøllari lýst, nær talan er um eina ogn av hesum slagi. 
 
 
Bólkur III: 
Do. bólkur II; men ognin hevur eitt virði, ið er minni enn 75 túsund kr.  
 
  
  
Útvegan av eini ogn: 
  
Ein ogn verður útvegað t.d. 

 við keypi av nýggjum ella gomlum ognum, 

 við egnari framleiðslu av eini løgu, 

 við býtishandli, 

 við kapitalflyting í matfeingi, 

 við tað at ognin verður yvirtikin í sambandi við langtíðarleigu, 

 við tað at munandi ábøtur verða gjørdar á ognini. 

  
Skrásetingargrundarlag:  

Dømi um skrásetingargrundarlag eru: skeyti, keypssáttmálar, útskrift frá skrásetingini og keypsfakturi. 

  

Hvør ið skal skráseta ognirnar 
 
Skráseting av bólki I og II: 
Stovnar, sum hava stórt tal av ognum, sum t.d. Landsverk, sjúkrahúsini, búnaðarstovan, skráseta sjálvir í 
skipanini. 
  
Stovnar, sum hava eitt minni tal av ognum, t.d. 10-20 broytingar um árið, skulu senda skjølini til gjaldstovuna 
at verða skrásett. 
  

Skráseting av bólki III: 
Ynskir stovnurin at brúka skipanina hjá gjaldstovuni at skráseta ognir í bólki III, so skal hann gera hetta 
arbeiðið sjálvur! Vegleiðandi, nær skipanin hjá gjaldstovuni kann verða brúkt, er, at stovnurin hevur í minsta 
lagi 100 eindir, ið skuldu verða skrásettar, og at hann hevur brúkarar, sum eru royndir við FSL.  
  
Talan er ikki um nakað krav um skrásetingarskipan. Einasta kravið er, at stovnurin hevur eitt rætt dagført 
ognaryvirlit.  
  



Stovnar, sum hava egnar búskaparskipanir 
Stovnar, sum hava góðkendar búskaparskipanir, kunnu skráseta ognirnar í bólki II í egnum skipanum. Tó er 
hetta treytað av, at landsstovnurin fylgir konteringarleiðbeiningini, sum gjaldstovan hevur gjørt til endamálið.  
  

Nær uppgávan skal verða liðug 
Skrásetingarnar í Búskaparskipan landsins av støðisogn skulu verða lidnar til roknskapin fyri 2004. Av tí at 
ikki verður skrásett longri enn til 15. februar 2005 fyri árið frammanundan, so verður hetta samstundis 
seinasta freist.  

  
  

  
Føroya Gjaldstova, tann  30. november 2004 

  
  

Leif Abrahamsen 

 


