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Loftmynd av Vestmanna og fjøllunum rundan um Vestmanna.
Høgrumegin sæst partur av vatnbyrgingini á Mýrunum, og
vinstrumegin sæst byrgingin í Heygadali.

Frágreiðing
frá nevndini til
eigararnar á
aðalfundinum
24. apríl 2020
“Frá okkara byrging á Mýrunum oman fyri
Vestmanna kanst tú ganga leiðina niðan
á Sneis. Niðan ímóti tindinum gerst heilt
bratt, og ein skal vanda sær um hvørt fet
og ikki stíga skeivt. Komin uppá, kanst tú
ein góðan dag njóta útsýnið og síðani taka
undanbrekkuna trygt omanaftur”. Soleiðis
ber til at lýsa gongdina á grønu kósini.
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Halda vit fast um hesa myndataluna, so ber til at

BULURIN Í ELSKIPANINI

siga, at á veg niðan á tindin hava vit seinastu fimm

Samstundis sum bygt verður út við grønum orku

árini fyrireikað okkum væl til grønu framtíðina, og

keldum, er týðandi at vera tilvitaður um kjarnu

vit hava í hesum tíðarskeiðnum lært nógv. Nú er

virksemið í einari elskipan, sum er at halda veitingar

klárt at halda leiðina fram.

skylduna og standa fyri veitingartrygdini við einum
skynsomum rakstri øllum brúkarum at gagni. Tí

Tríggjar nýggjar vindmyllulundir verða bygdar í

reka, styrkja og víðka vit áhaldandi netið. Vit halda

næstum. Tá verður vindorkumátturin meira enn

eina støðuga elveiting við høgari elgóðsku. Hesar

trífaldaður úr 18 MW upp í 60 MW, pumpuskipan

kjarnuveitingar fáast í dag frá oljuverkunum og

verður fyrireikað, umframt at sólorka og sjóvar

vatnorkuni, men tá ið oljuverkini í 2030 bert verða

falsorka eru í áhugaverdari menningartilgongd.

brúkt sum tiltakstrygd, verða vatnorkuverkini og
pumpuskipanir saman við elnetinum bulurin í allari

Vindmyllulundirnar veita okkum eina grønari og

elskipanini. Tað hevur alstóran týdning fyri eina

bíligari elframleiðslu. Fyri at taka ímóti grønu

trygga elveiting í Føroyum, at kjarnuveitingarnar

framleiðsluni og fyri at økja úrtøkuna, mugu eisini

framhaldandi verða saman í einari sterkari eind,

aðrar íløgur gerast. Hesar íløgur eru settar út í

sama hvørjar broytingar politiska skipanin annars

kortið við tí endamáli at fáa eina trygga, bíliga og

ynskir at gera á elorkuøkinum í komandi tíðum.

grøna elveiting.
Vit settu málið “100 prosent grøn elorka á landi í
Føroyum í 2030” – tá vit tóku vindmyllulundina í
Húsahaga í nýtslu í oktober 2014. Tvey ár seinni var
battarískipanin í Húsahaga, sum er ment serstakt til
føroyska elkervið, knýtt upp í skipanina.
Hesi fimm árini hevur verið arbeitt miðvíst við
spurninginum um, hvussu vit byggja fleiri óstøðugar
orkukeldur inn í okkara elskipan, ið liggur avbyrgd í

“Tað hevur alstóran týdning fyri eina trygga
elveiting í Føroyum, at kjarnuveitingarnar
framhaldandi verða saman í einari sterkari
eind, sama hvørjar broytingar politiska
skipanin annars ynskir at gera á elorkuøkinum
í komandi tíðum.

7

ÚRSLITIÐ AFTANÁ SKATT

62,4
MILLIÓNIR KRÓNUR

Leiðslan er nøgd við úrslitið.
Ætlað var við 62,7 mió. kr

Norðuratlantshavi, samstundis sum vit varðveita
støðufestið og javnvágina í skipanini. Djúpir tøkniligir

POLITISKA GONGDIN

spurningar eru viðgjørdir í hesum tíðarskeiðnum, har

Sitandi samgonga, ið var skipað 14. september

nýhugsan og nýskapan eisini hava verið ein fortreyt

2019, hevur sambært samgonguskjalinum sett sær

fyri at koma longri á grønu kósini. Harumframt skulu

fyri, at elskipanin skal endurskoðast. Í brotinum

vit áhaldandi vísa búskaparligt skynsemi soleiðis, at

“Orkumál og umhvørvi” verður sagt soleiðis:

elprísurin verður so lágur sum gjørligt.

”Arbeitt verður við at skilja elnetið hjá SEV frá

framleiðslu- og sølusíðuni, í tann mun tað gagnar

hetta fyri m.a. at skapa eina betri fatan av áskoðan

hinum virkisøkinum, soleiðis at fult gjøgnumskygni

brúkaranum og tænir endamálinum at røkka

unum hjá hvørjum øðrum. SEV tekur undir við

Vit seta ferð á grønu útbyggingarnar eftir eitt

verður í kostnaðinum av netpartinum. Fult gjøgnum

málin
 um um, at Føroyar í 2030 á landi burturav

skilagóðum broytingum, og elfelagið kannar eisini

týdningarmikið tíðarskeið við kanningum og

skygni skal vera grundarlag undir, at privatar

verða riknar við varandi orku.” Málið var samtykt 6.

sjálvt fyrimunir og vansar við møguligum komandi

fyrireikingum. Tað er vert at endurtaka, at vit hava

fyritøkur skulu hava møguleika at leiga og at

mars 2019 við 27 atkvøðum fyri og einari atkvøðu

broytingum í elskipanini. Tað er tó umráðandi at fara

dugnalig, ágrýtin og álítandi starvsfólk, sum trygt

framleiða seg inn á elnetið, og síðani selja”.

ímóti.

fram við skili, og tí er týdningarmikið at virka fyri, at

sanniliga, tí hetta er ikki hissini verkætlan – ein

Orðingin í samgonguskjalinum er helst framhald av

1,9 milliónir krónur eru settar av á fíggjarlógini

samfelagið. Tað er týdningarmikið at halda fast um

verkætlan, sum í roynd og veru er grundarlagið

løgtingssamtykt nr. 075/2018, har løgtingið í fjør

2020 at kanna møguliga sundurskiljing av elneti og

kjarnuveitingarnar í einari sterkari eind, og at

undir at lyfta okkara samfelag upp á eitt enn hægri

heitti á landsstýrið “um at leggja fyri Løgtingið

elframleiðslu. SEV vil samstarva opið og jaliga um

høvuðsendamálið eigur at verða trygg, bílig og grøn

støði. Eitt samfelag í serflokki.

frágreiðing um, hvussu netið hjá SEV kann verða

kanningina, í tann mun kanningarfólkini meta tørv

elorka til brúkaran, vinnulívið og alt tað føroyska

skilt frá hinum virkisøkinum soleiðis, at fult

vera á upplýsing og servitan frá SEV. Okkara vón er,

samfelagið. Tað skal til eina og hvørja tíð vera

Virksemið hjá SEV síðani seinasta ársaðalfund

gjøgnumskygni verður í kostnaðinum av netpart

at kanningin kann vera við til at stimbra kjakið og

fullkomiliga greitt, hvar ábyrgdin av veitingar

verður lýst nærri í hesi frágreiðing, har nevndin lýsir

inum.”. Løgtingið heitti í sama viðfangi á landsstýrið

geva sakligar orsøkir fyri og ímóti einari møguligari

trygdini, veitingarskylduni og elgóðskuni liggur.

tey mál, sum nevndin metir hava størstan áhuga hjá

“um at samskipa frágreiðingina við arbeiðið, sum er

sundurskiljing av neti og framleiðslu.

eigarunum. Frágreiðingin verður latin sambært

í gongd í landsstýrinum, í mun til at fáa sett munandi

grein 3, stk. 12b og grein 4, stk. 11a í viðtøkum

meira ferð á framleiðsluna av grønari orku - og í

Elfelagið fer framhaldandi at samskifta við politisku

lýsing av eini broytiligari prísskipan, sum speglar

felagsins.

hesum sambandi at tryggja størri kapping á

skipanina, vinnuna og eigararnar um hesi viðurskifti,

allar kostnaðarlutirnar í elveitingini, har prísurin

føra SEV inn í grønu framtíðina. Og tað krevst

avgerðir verða tiknar til frama fyri føroyska

Nevndin hevur avgjørt, at felagið skal fáa til vega
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broytist til dømis dag fyri dag í mun til ítøkiligu

arnir ferðast hvønn dag. Vit miða eftir at gerast ein

kostnaðirnar í elveitingini. Arbeitt verður fram ímóti

natúrligari partur av tilvitskuni hjá brúkarunum.

at kunna seta hetta í verk, og á hendan hátt at náa

Brúkarin skal altíð í einari handarvending kunna

fult gjøgnumskygni í elkostnaðinum.

søkja sær ráð, vegleiðing og upplýsing hjá SEV.

“Vit miða eftir at gerast ein natúrligari
partur av tilvitskuni hjá brúkarunum.
Brúkarin skal altíð í einari handarvending
kunna søkja sær ráð, vegleiðing og upp
lýsing hjá SEV”

Nýggja heimasíðan, sum í løtuni er í menning, fer at
BRÚKARIN

9

bjóða. SEV gjørdi vart við fleiri viðurskiftir í hesum
útboðnum, sum eftir SEV’sa tykki fóru skeivt fram.
Inn komu átta boð, eitt frá Vindrøkt, fýra frá Magn
og trý frá SEV. Orka gav tilsøgn til framleiðsluloyvi
til Magn, sum Vindrøkt hevur kært til Vinnukæru
nevndina. Vinnukærunevndin spurdi SEV um felagið

hava eina samvirkna kundatænastu.

vildi gerast partur í kærumálinum, og elfelagið læt

Fyri at stuðla undir visiónini at gerast 100 prosent
grøn á landi í 2030 er alneyðugt, at brúkararnir

Brúkarin skal verða í miðdeplinum. Júst tað er vert

munar sera væl, meðan aðrar framleiðslueindir

sínar viðmerkingar inn 13. januar 2020. Sjónarmiðið

frameftir skifta til elloysnir, tá ið talan er um

at leggja sær í geyma í hesum tíðum, har alsamt fleiri

verða settar í gongd at taka yvir framleiðsluna. Hesi

hjá SEV, ið vórðu send Vinnukærunevndini, eru áður

upphiting og flutning. Tiltøkini hjá landinum við

áhugamál stinga seg upp.

tøkniligu framtøk hava samanumtikið við sær, at

løgd fyri Orku.

MVG-frítøku fyri keyp av hitapumpum og elbilum

elveitingin í Suðuroynni javnan kann vera 100

o.ø. – saman við lægri elprísum til nevndu nýtslu

VINDORKUÚTBOÐ

bólkar – gera mun.

SEV vann triðja vindútboðið hjá Orku, sum fór fram í

PUMPUSKIPAN Í VESTMANNA

prosent grøn.

Arbeitt verður fram ímóti at gera skipanaruppskot

Porkerishaga. Talan er um eina í vindhøpi avbjóðandi

Fjórða útboðið hjá Orku, har lýst var eftir umsókn

fyri pumpuskipan í Vestmannaøkinum. Ætlandi

Politiska skipanin eigur tó eisini at hava í huga, at

staðseting, og tað hevur eisini tikið langa tíð at fáa

um til eina 18 MW vindmyllulund á Eiði við freist at

kann hetta fyriliggja í summar. Talan er um eina

omanfyri nevndu stuðulsskipanir gera seg inn á

“site verification” frá Enercon. SEV hevur gjørt

lata inn umsókn 1. august 2019, er framt. Tað vóru

sera stóra og slóðbrótandi verkætlan, sum verður

kappingarførið hjá P/F Fjarhitafelagnum, sum longu

avtalur um veitingarnar, og roknast kann við, at

SEV og Magn, sum lótu inn boð. 2. oktober 2019

krumtappurin í nýggju grønu elskipanini. Verkætlan

er ein grøn hitaloysn.

myllurnar verða reistar á heysti í 2020.

fekk SEV tilsøgn um framleiðsluloyvið. Enn eru ikki

in verður ikki framd eftir einum degi. Hendan

øll loyvir komin upp á pláss, og tí verða myllurnar

verkætlanin verður avgerandi fyri, hvussu nógv

Nú verður prísáseting gjørd fyri løðistøðirnar, sum

Fyri at fáa sum mest burtur úr óstøðugu vindorkuni

ætlandi reistar í 2021.

vindorka fæst inn á elskipanina. Tað er alneyðugt, at

standa á almennum parkeringsøkjum. Ætlandi verða

verða ein synkronkompensator og ein stór battarí

prísirnir settir í gildi fyrra hálvár 2020.

skipan á 6 MW knýttar at vindmyllulundini. Mátturin

Fimta útboðið var í meginøkinum á 18 MW, og tað

skipan ikki gerst ein fløskuhálsur á grønu kósini.

borið verður skjótt at, so at ein vantandi pumpu

í battarískipanini er líka stórur sum mátturin í

var grundað á eina “open door” umsókn staðsett á

Um somu tíð, sum arbeitt verður við at gera

Brúkarin skal hava møguleikan fyri tøttum samskifti

vindmyllunum, og tað merkir, at battaríni einsamøll

Gellingarkletti í Hoyvíkshaganum. Í mun til øll hini

omanfyri nevnda skipanaruppskot, verður eisini

við SEV, og elfelagið fer tí at gerast sjónligari við at

kunnu bera streymveitingina upp til ein hálvan tíma,

undanfarnu vindorkuútboðini gjørdi Orka einki fyri

kannað, um tað gevur meining at fara undir at gera

førka seg inn á nútíðar samskiftispallar, har brúkar

um myllurnar brádliga steðga. Hesin hálvi tímin

at útvega lendið til onnur, sum høvdu áhuga at

pumpuskipan í Suðuroy. Teir tríggir møguleikarnir 1)

VATNORKA (GWT)

VINDORKA (GWT)

OLJA (GWT)

SÓLORKA (KWT)

LØÐISTØÐIR (stk.)

104

53

230

135

12

2018: 108 GWt

2018: 64 GWt

2018: 180 GWt

2018: 0

2018: 12
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ÍLØGUR

342

ein pumpuskipan í Vestmanna og ein 60 kV sjókaðal

settir út í Vestmannasund til várs. Drekarnir, ið

av Sandi til Suðuroyar, 2) ein pumpuskipan í Vest

verða festir í eitt søkk á botni, sveima runt í sjónum í

manna og ein í Suðuroy og 3) ein pumpuskipan í

einum liggjandi 8-tali. Á hvørjum drekanum situr ein

Vestmanna, ein í Suðuroy og ein 60 kV sjókaðal av

turbina við einari skrúvu, sum í ferðini melur og

Sandi til Suðuroyar skulu lýsast nærri, so at støða

framleiðir el. Á heimasíðuni hjá SEV sæst, hvussu

kann takast til, hvat gerast skal.

drekin virkar.

ONNUR GRØN ÁTØK

Nú ber eisini til hjá øðrum enn SEV at framleiða inn

Ein royndarverkætlan við sólpanelum er sett upp í

á elkervið við sól-, vind- og vatnorkuverkum. Tó

Tað er helst eisini hendan yvirgongdin til nýggjar

Sumba. Talan er um eitt 250 kW anlegg, og hetta

hevur ávís ónøgd stungið seg upp viðvíkjandi

oljugóðskur á oljumarknaðinum, sum var atvoldin

fyllir tann hálva fótbóltsvøllin, sum SEV hevur leigað

teknisku og búskaparligu treytunum. Avtalað er

til, at bæði Sundsverkið og Vágsverkið fingu munandi

frá Sumbiar kommunu til endamálið. Higartil hevur

millum SEV og Orku, at greiningar av viðurskift

avbjóðingar av oljuveitingini í fjør summar. Semja

sólskipanin roynst væl.

unum verða gjørdar í 2020.

bleiv gjørd við veitaran um at taka oljuna aftur, og

Elfelagið hevur tó fingið undantak frá nýggju
krøvunum galdandi til 1. juli 2020. SEV skal í hesum

MILLIÓNIR KRÓNUR

sambandi lata Umhvørvisstovuni eina frágreiðing,

Flestu innan framleiðslu, men netið verður
eisini áhaldandi styrkt og bygt út

Frágreiðingin skal verða liðug í mai 2020.

sum lýsir ymisku møguleikarnar fyri oljunýtslu.

arbeitt verður í løtuni við at gera endurgjaldið upp,
Royndirnar við tveimum 100 kW sjóvarfalsdrekun

Biogassverkið á Skarðshjalla fer undir sína fram

verkinum, sum framleiðir el, og SEV skal keypa tann

og verður veitarin biðin um at rinda endurgjald fyri

um hjá Minesto halda fram, og ætlandi verða teir

leiðslu innan stutta tíð. Ein gassmotorur er á

partin, sum verður til avlops.

teir skaðar og ampar, sum hetta viðførdi.

P/F Fjarhitafelagið, sum SEV eigur helvt um helvt

Vaksandi eftirspurningurin eftir elmegi, sum serliga

við Tórshavnar kommunu, byggir nógv út og leggur

kemur frá alingini og uppsjóvarvinnuni, hevur eisini

komandi tvey árini høvuðsleiðingina lidna millum

við sær munandi útbyggingar á netinum. Nýggju

miðbýin og vesturbýin. Hetta fer at víðka inntøku

koplingarstøðirnar í Runavík, innan Eið nærhendis

grundarlagið hjá felagnum munandi.

Kambsdali og norðuri á Strond í Klaksvík eru sjónlig

Nevnd og leiðsla frá vinstru: Jón Nielsen, deildarstjóri, Jónsvein Hovgaard umboðandi Suðuroynna, Heri Mortensen, deildarstjóri, Marin Katrina Frýdal umboðandi Tórshavnar
kommunu, Kristian Eli Zachariasen umboðandi Norðoyggjar, Hans Jákup Johannesen, næstformaður, umboðandi Eysturoynna, Sune Jacobsen umboðandi Vágoynna, Bogi Bendtsen,
deildarstjóri, Hákun Djurhuus, stjóri, John Zachariassen, nevndarformaður, umboðandi Norðstreymoy og Vinjard Tungá umboðandi Sandoynna.

dømi um hetta. Saman við útbyggingunum fer eisini
Landsstreymsskipanir hava verið umrøddar á fleiri

umfatandi kaðallegging fram. Stóru útbyggingarnar

aðalfundum hjá SEV. Støðan er, at munandi íløgur

innan alivinnuna stava m.a. frá, at smolt verða ald

skulu gerast við atløgubryggjur og umborð á

longri tíð á landi, áðrenn tey verða latin á sjógv.

skipunum. Í tann mun at skipini og havnarløgini gera

Umleggingin heldur fram nøkur ár aftrat. Nýggj

hesar íløgurnar og biðja um elveiting, veitir SEV

koplingarstøð verður bygd í Vestmanna, og støðin

streym á vanligan hátt. Verður talan um at skipa

verður eftir ætlan tikin í nýtslu í summar.

hetta á annan hátt, luttekur elfelagið gleðiliga í tí
samskiftinum eisini.

Í fjør summar byrjaði umvælingararbeiðið av
skrivstovubygninginum á Landavegi 92, sum eisini

AÐRAR ÚTBYGGINGAR

fevnir um eina dagføring, soleiðis at bygningurin

Arbeiðið at byggja støð 3 á Sundsverkinum hevur

lýkur nýggjastu krøvini. Tekjan, vindeygu og

gingið væl. 29. apríl 2020 verður almennur hátíðar

klædningur verða skift, og nýggjur høvuðsdurur

dagur á verkinum í sambandi við, at SEV hevur

verður eisini gjørdur við góðari kundamóttøku,

yvirtikið verkið. Samlaði kostnaðurin fer væntandi

samstundis sum bygningurin verður dagførdur

at liggja umleið 750 milliónir krónur. Tá er ein nýggj

innan. Hetta er samlað mett at kosta 29,9 milliónir

koplingarstøð fyri umleið 60 milliónir krónur íroknað.

krónur, og arbeiðið verður væntandi liðugt í heyst.

Útbyggingin hevur við sær, at Sundsverkið verður

Sólpanelskipan, fjarhitaskipan og neyðstreyms

uppstigað til at hava ein motormátt svarandi til

veiting skulu ætlandi eisini gerast, tann kostnaðurin

nakað meira enn mestu lastina í meginøkinum. Stóri

er ikki við í nevndu meting.

vøksturin í eftirspurninginum eftir elmegi í løtuni
viðførdi, at í fjør summar var neyðugt at keypa og

ANNAÐ NEVNDARARBEIÐI

uppseta 8 MW av motorkapasiteti eyka á Sundi.

Á aðalfundinum á heysti 2016 var spurningurin um

Talan er um motorverk í bingjum, ið vera rikin við

nevndarsamsýning hjá SEV umrøddur. Nevndin

gassolju, og sum kunnu flytast runt í landinum ella

arbeiðir við hesum máli, og ætlandi skuldi verið

seljast aftur.

komið á mál til eykaaðalfundin í november 2018.
Landsumsitingin, ið er góðkennandi myndugleiki

Nýggju krøvini til brennioljur til skiparakstur, sum

hesum viðvíkjandi, arbeiðir við somu spurningum í

vórðu sett í gildi 1. januar 2020, verða eisini galdandi

løtuni. Tí er hóskandi at bíða eftir niðurstøðuni hjá

fyri oljusløg, sum SEV brúkar til elframleiðsluna.

umsitingini, so at nevndin kann hava hetta arbeiðið í

12
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TØKT GJALDFØRI
huga, tá nevndin heldur fram at viðgera hetta málið
um nevndarsamsýning.
Nevndin hevur arbeitt við spurninginum um, hvussu
nevndarvalið fer fram. Nevndin meinar, at tað
styrkir nevndararbeiðið, um ikki allir nevndarlimirnar standa fyri vali í senn. Tað hevur meira enn so

690
MILLIÓNIR KRÓNUR

Í árinum er nýggj fígging á 350 mió. kr. fingin
til vega til íløgur og rakstur komandi árini

hent seg, at allir sjey nevndarlimirnir eru nývaldir,
og hetta er óheppið.
ROKNSKAPARÚRSLIT 2019
Úrslitið hjá SEV í 2019 verður umleið 62 milliónir
krónur eftir skatt. Hetta er eitt nøktandi úrslit,
sammett við virksemi felagsins. Tað er neyðugt við
úrslitum á hesum støði, tá ið stórar íløgur við

hetta hevði skapt órógv í samfelagnum. Tí verður

tilhoyrandi eginfígging framhaldandi standa fyri

hækkingin gjørd yvir tvey ár, soleiðis at skilja, at

framman.

roknast má eisini við einari príshækking á 5 oyru/
kWt í 2021 fyri allar kundarnar. Samskiftið við

Oljan er framhaldandi ein stór útreiðsla hjá SEV, og

Elveitingareftirlitið fevnir um hetta, og eftirlitið

oljunýtslan tilsamans var 143,9 milliónir krónur í

viðurkennir tørvin, soleiðis sum ætlanin sær út í

2019. Hetta er ein øking á 38,1 millónir krónur

løtuni. Hetta skal viðgerast ítøkiliga við støði í

sammett við 2018, og talan er um eina samlaða

teimum til ta tíð givnu fortreytum.

øking upp á 59,2 milliónir krónur sammett við 2017.
Í løtuni verður mett, at úrslitið fyri 2021 verður 68
Lyklatalið fyri skuldina í mun til innløgu (á fakmáli

millónir krónur eftir skatt, og at lyklatalið (NIBD/

stytt NIBD/EBITDA) er nú 6,1 ferðir, sum er 0,1

EBITDA) tá verður 5,5 ferðir.

oman fyri mest “loyvda” sambært innanhýsis áseting
hjá felagnum.

Komandi úrslitini hjá felagnum skulu liggja á hesum

John Zachariassen, nevndarformaður.

hægra støði, nú stórar útbyggingar til gagns fyri
FÍGGJARÆTLANIN 2020

veitingartrygdina, veitingarskylduna og grønu

Fíggjarætlanin í ár er løgd til rættis við einari

kósina eru á skránni, samstundis sum munandi

príshækking á 5 oyru/kWt uttan MVG fyri vanligar

eginfígging skal útvegast.

kundar og 10 oyru/kWt fyri “ídnaðarkundarnar”.

Tá vit soleiðis standa á gáttini til eitt nýtt og

leikari á orkuøkinum. Felagið er gróðursett í

spennandi tíðarskeið í orkusøgu Føroya eftir bert

kommununum, sum eru evsti myndugleiki bæði at
seta kósina og at verja borg, tá ið tað er neyðugt.

Hon gevur eitt ætlað yvirskot á 41,5 milliónir krónur

Elfelagið hevur fingið til vega nýggja fígging í

fimm árum, har vit hava ment visión 2030 til eitt

fyri skatt og 34,0 mió. kr. eftir skatt.

sambandi við vindmylluútboð. Sambært avtalu við

ítøkiligt frambrot, so eru fimm ár eitt stutt tíðar

fíggjarveitararnar verður minstakravið til egin

skeið í stóra samanhanginum. Og hesum eiga vit at

Vit kunnu takka virkisfýsnum undangongufólkum

Hetta er ikki eitt nøktandi úrslit, og lyklatalið

peningspartin lækkað úr 37,5% niður í 35% í

vera errin av. Hesum kunnu vit takka okkara

og samhaldsføstu elskipanini fyri, at vit í dag eiga

(NIBD/EBITDA) fer upp á 6,9 ferðir. Ein prís-

sambandi við, at SEV vann vindmylluútboðið á Eiði.

samhaldsføstu og fólksligu elskipan fyri, tí tað var

eitt so gott og trygt elnet í Føroyum, sum eisini

her málið um “100 prosent grøna elorka á landi í

verður grundarlagið undir tryggari, bíligari og

Føroyum í 2030” byrjaði.

grønari elorku komandi árini, tá ið tað tvífalda av

hækking, sum einans skuldi tryggjað, at lyklatalið
ikki fór upp um 6,0 ferðir, hevði verið so stór, at

VIRKISHUGUR OG NÝHUGSAN

verandi orkunýtslu skal flytast ígjøgnum netið.

Vit síggja tindin, og skjótt fer at ganga undan. Henda

“Politikarar, vinnulív og fólk
flest hava hetta fimm ára
tíðarskeiðið ásannað, at
tað er bara ein leið fram
eftir – tað er grøna kósin”

myndin kann hóskandi minna okkum á, at eftir

Politikarar, vinnulív og fólk flest hava hetta fimm ára

tógvið stríð at leggja fakliga, tøkniliga og búskapar

tíðarskeiðið ásannað, at tað er bara ein leið frameftir

Í meira enn 70 ár hevur SEV slóðað fyri framburði,

liga undirstøðið undir grønu útbyggingarnar, so

– tað er grøna kósin. Vit vilja halda fram við góðum

og vit skulu áhaldandi vera ein livandi felagsskapur,

hómast lættin longri frammi á leiðini.

samskifti og samstarvi við landsmyndugleikar,

ið dugir at laga seg eftir nýggjum tíðum, samstundis

privatar fyritøkur og øll tey, sum vilja ganga grønu

sum vit varðveita eitt dygt kommunalt fótafesti.

Í komandi árum fara vit at síggja grønar útbyggingar

kósina á ein tøkniliga, umhvørvisliga og búskaparliga

gera mun bæði umhvørvisliga og búskaparliga.

skynsaman hátt.

Nevndin í SEV

SEV vil framburð, sum gagnar øllum samfelagnum,

John Zachariassen, nevndarformaður

grøna orku inn í elskipanina, og oljuútreiðslurnar

og sama hvussu elorkuøkið verður skipað í fram

21. februar 2020

fara at minka í stórum lopum.

tíðini, so verður Elfelagið SEV ein sera týðandi

Vindorka, pumpuskipan, sólorka og møguliga eisini
sjóvarfalsorka fara at geva okkum munandi meira

14

SEV / ROKNSKAPUR 2019

SEV / ROKNSKAPUR 2019

AÐALFUNDUR

Bygnaður

NEVND

STJÓRI

Allar kommunur í Føroyum eiga SEV, og umboð
fyri kommunurnar manna nevndina í SEV.
Sjey limir eru í nevndini. Vága, Streymoyar, Eystur

Bogi Bendtsen er deildarstjóri fyri fyrisitingini, Jón

oyar, Norðoya og Sandoyar sýslur eiga ein lim í part,

Nielsen deildarstjóri fyri elnetinum, og Heri

og Suðuroyggin og Tórshavnar Kommuna hava hvør

Mortensen er deildarstjóri fyri elframleiðsluni.

DEILDARSTJÓRI
NET

Samskifti

Menning

Stjórnarskrivari

HTU

DEILDARSTJÓRI
FRAMLEIÐSLA

DEILDARSTJÓRI
FYRISITING

sín nevndarlim.
Stjórin og deildarstjórarnir hava, hvør á sínum øki,
Stjórin í SEV, Hákun Djurhuus, hevur dagligu

skyldu til at at ansa eftir, at fyrisiting, umsiting av

fyristøðu felagsins, og myndar dagligu leiðsluna

virkjum og virkisarbeiði Elfelagsins verða gjørd á

saman við trimum deildarstjórum.

besta hátt. Teir hava eisini ábyrgd av, at gjørt verður
eftir teimum lógum og reglum, sum hitt almenna

Teknistova

Framleiðsla

Kundatænasta

Vaktin, lastfordeiling

Sundsverkið

Roknskapur

Rakstur

Vágsverkið

Fyrisitingartoymi

Innleggingar

Eiðisverkið

HR

Elverkfrøði og rakstur,
koplingarstøðir

Verkini í Vestmanna

KT

Eltøkni

Strond og smáverkini

Kontrollari

fyrisetur.
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SEV er slóð
brótarin á
elorkuøkinum
SEV hevur altíð slóðað fyri á elorkuøkinum, og
líta vit bert 10 ár aftur í tíðina, so ber til at siga,
at slóðbrótandi leikluturin er munandi styrktur
seinnu árini – nógvum góðum fólkum fyri at takka,
staðfestir stjórin

Tá Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, setti seg í stjóra

vinnulívi og almennu skipanini eina støðuga elveiting

stólin í elfelagnum fyri góðum 10 árum síðani, var

alt samdøgrið, sigur Hákun Djurhuus.

tað við stórari virðing fyri teimum, sum longu høvdu
gingið undan á elorkuøkinum í fleiri áratíggju.

SEV-stjórin er sannførdur um, at sama hvussu
politiski myndugleikin velur at skipa elorkuøkið í

- Eg var tilvitaður um, at SEV er ein interkommunal

Føroyum frameftir, so fer SEV framhaldandi at hava

ur felagsskapur, sum við slóðbrótandi arbeiði eigur

slóðbrótandi leiklutin.

sín stóra lut í, at Føroyar gjørdust eitt framkomið
samfelag, sigur Hákun Djurhuus, tá hann bæði lítur

- Vit noyðast alla tíðina at hugsa framtíðarmyndir

aftur á søguna hjá elfelagnum og sína egnu tíð í

– bæði um elorkutørvin, veitingartrygd og grøna

stjórasessinum.

orku. Tað er SEV, sum altíð skal elføða alt samfelagið,
og tískil liggur slóðbrótandi virksemið í DNA’num hjá

Hákun Djurhuus visti, at hann kom til eina fyritøku,

elfelagnum, sum verður 75 ár 1. oktober 2021,

sum ikki bert skuldi rekast víðari í einum dagligum

staðfestir Hákun Djurhuus.

virksemi, men at talan var um ein felagsskap við
serligum týdningi fyri føroyska samfelagið – sam

SETTI GRØNU KÓSINA

felagsins lívæðr.

SEV-stjórin vísir á, at grøna kósin og málið um 100
prosent grøna elorku á landi í Føroyum í 2030 er

Hákun Djurhuus, stjóri.

- Tað er týdningarmikið fyri SEV áhaldandi at seta

mest umfatandi málið, SEV nakrantíð hevur sett sær

sær nýggj og mennandi mál vegna alt samfelagið,

í nýggjari tíð. Stjórin tók sjálvur hetta stigið saman

samstundis sum vit alla tíðina tryggja borgarum,

við táverandi nevnd í 2014, tá vindmyllulundin í

18
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Vindmyllulundin
í Húsahaga.

19

TÝÐANDI VARÐAR
Á LEIÐINI 2008-2019
2008 SEV er við í sjóvarfalsverkætlan hjá
Fróðskaparsetrinum.
2009 Granasamstarvið, sum er

vindmyllulundina í Porkeri, er beinleiðis framhald av
royndunum frá battarískipanini í Húsahaga, sigur
SEV-stjórin.

sett í verk.
2010 ISO 14001 umhvørvisverndarskipan verður

Hákun Djurhuus vísir eisini á pumpuskipan, sjóvarfall

sett í verk á Sundsverkinum.
2012 Føroyar eru fyrsta landið í heiminum, sum

og sólorku sum dømi um onnur nýbrot á leiðini
frameftir. Hann leggur dent á, at nýbrot og nýhugs
an í tøttum samstarvi við serfrøði bæði í Føroyum

- Samanumtikið er týdningarmesta tilfeingið mongu

Eiðisverkið er dagført og bygt út.
2014 Vindmyllulundin í Húsahaga verður tikin í

leiðslum, nevndum og kommunala eigaraskaranum
bera og hava borið elfelagið fram á leiðina í meira
enn 70 ár í trúnni upp á eina professionella og
samhaldsfasta elskipan, staðfestir Hákun Djurhuus,
stjóri í SEV.

- Eg var sannførdur um, at elorka er loysnin upp á
veðurlagsavbjóðingina, og Føroyar kundu gerast eitt
áhugavert royndarøki. Skuldu vit koma víðari á hesi
leið, so var neyðugt at seta eitt framsøkið og ítøkiligt
mál, sum veruliga kundi flyta okkum frameftir. Og
tað var sera hugaligt, at landsstýrið, vinnulívið og
aðrir partar í samfelagnum tóku undir við hesum
máli, tó at vit framvegis kjakast um, hvussu vit røkka

“Vit noyðast alla tíðina at hugsa fram
tíðarmyndir – bæði um elorkutørvin,
veitingartrygd og grøna orku. Tað er
SEV, sum altíð skal elføða alt samfelagið,
og tískil liggur slóðbrótandi virksemið í
DNA’num hjá elfelagnum, sum verður
75 ár 1. oktober 2021”

TÝÐANDI VARÐAR Á LEIÐINI 2008-2019
Føroyska elskipanin er ein avbyrgd skipan í einum
lítlum, nútímans samfelag, sum tó skal veita elorku
eftir somu krøvum, sum verða sett í stórum samfeløg
um. Føroyar og føroyska elskipanin eru tískil eitt
sera væl hóskandi og avmarkað øki at granska og
menna nýggja tøkni, tí tað er lætt at hava yvirlit í

sum stovnur hevur lagt, og fyri vindmyllu
lundina í Húsahaga, ið er eitt frambrot.
2015 SEV vinnur náttúru- og umhvørvisvirðis
lønina hjá Norðurlandaráðnum fyri nýbrot
og málið um 100 prosent grøna orku á landi í
Føroyum í 2030.
2016 Vágsverkið er liðugt útbygt.
2016 Battarískipan verður sett í rakstur við
tilknýti til vindmyllulundina í Húsahaga.
2018 ISO 14001 umhvørvisverndarskipan verður

verður sett í verk á Sundsverkinum.
2018 Ph.d.-verkætlan, sum skal tryggja

veitingartrygdina og veitingarskylduna við høgari

sum stava frá einum áhaldandi menningararbeiði,

kósini eftir góðum fimm árum, tó at elorkan var bert

eru ein annar partur av høvuðsvirkseminum. Øll hesi

40 prosent grøn í 2019, sum er ein afturgongd á 20

viðurskifti skulu alla tíðina vera í einum samspæli,

prosentstig, sammett við 2015, tá 60 prosent av

stórum lopum sambært einari nágreiniligari

sum eitt nú fevnir um grønar útbyggingar, umhvørvis-

elorkuni stavaðu frá vindi og vatni. Høvuðsorsøkir

útbyggingarætlan, greiðir Hákun Djurhuus frá.

og náttúruvernd, búskaparligt skynsemi umframt
vaksandi eftirspurningi eftir elmegi.

2015 var eisini árið, SEV vann náttúru- og

støðufestið í grønu elskipanini, fer í gongd.
2018 Kanningin, Orkugoymslur í Føroyum, verður
alment løgd fram.
2018 Útbyggingarætlanin fyri grønu kósina
verður tillagað og løgd í fastari karmar við
støði í kanningini, Orkugoymslur í Føroyum.
2018 Fyrireikingar av pumpuskipan í Vestmanna
fara av álvara í gongd.
2019 SEV fer undir sjóvarfalsverkætlan í
Vestmannasundi saman við svenska

umhvørvisvirðislønina hjá Norðurlandaráðnum fyri

Áhaldandi strembanin eftir grøna málinum og

GRØNAR ÚTBYGGINGAR ÁVEGIS

nýbrot á orkuøkinum og málið um 100 prosent

støðugari elveiting – umframt økta virksemið í

- Hinvegin hava vit síðani 2015 greitt úr hondum

grøna elorku á landi í Føroyum í 2030.

samfelagnum sum heild – hava seinnu árini havt við
sær, at árligu íløgurnar hjá SEV eru øktar úr umleið

nógv fyrireikandi arbeiði, har týðandi kanningar eru

kommununi til SEV fyri ta grønu leið, ið SEV

Fremsta uppgávan hjá elfelagnum er at halda

í samfelagnum alt samdøgrið, árið runt. Nýskipanir,

í samfelagnum, og ongar útbyggingar á grønu kósini.

kommunu. Virðislønin er eitt herðaklapp frá

sett í verk fyri alt SEV.
2018 ISO 45001 skipan fyri arbeiðsumhvørvi

Hann metir, at vit eru komin rættiliga langt á grønu

nar til afturgongdina eru kendar. Nógv økt virksemi

nýtslu.
2015 SEV fær grønu virðislønina frá Tórshavnar

menningar- og granskingarhøpi.

elgóðsku og støðugari streymveiting út í hvønn krók

málinum, sigur Hákun Djurhuus.

hevur ment til at fyribyrgja streymslitum.
2012 Nýggjar vindmyllur verða settar í rakstur í
Neshaga.
2013 Vatnorkan er liðugt útbygd í Eysturoynni, og

dugnaligu fólkini, sum í starvsfólkahópinum,

árið.

roynir Power Hub skipanina, ið Dong Energy

á leiðini frameftir.

og uttanlands eru ein alneyðugur hugburður at hava

Húsahaga varð alment tikin í nýtslu 9. oktober hetta

menningarsamstarv við Dong Energy, verður

felagnum, Minesto.
2019 SEV vinnur vindorkuútboð í Porkeri og á
Eiði.
2019 Royndarverkætlan við sólorku verður sett í

gjørdar, og ein greið útbyggingarætlan er løgd til

- Ein sera stór løta í Reykjavík 27. oktober 2015, tá

100 milliónum krónum um árið í 2012 upp í

rættis. Nú eru so tríggjar vindmyllulundir á veg,

SEV fekk norðurlendsku virðislønina, sum er ein

300-400 milliónir krónur árliga árini 2018 og 2019.

umframt at vit fyrireika eina pumpuskipan í

varði í søguni hjá elfelagnum. Battarískipanin í

Vestmanna. Tú kanst siga, at grønu útbyggingarnar

Húsahaga var tá dømi um eitt nýbrot, og ein størri

Yvirlitið til høgru vísir týðandi varðar á leiðini árini

elskipanini og grønu útbyggingunum, er um

steðgaðu eitt sindur upp, men nú koma tær so í

battarískipan, sum nú verður bygd í tilknýti til

2008-2019.

at vera liðug.

rakstur í Sumba.
2019 Útbyggingin av Sundsverkinum við støð 3,
sum verður trygdarnetið undir føroysku
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Ph.d.-verkætlan skal
tryggja støðufestið í
elskipanini
Ph.d.-granskari kannar, hvussu avbyrgda,
føroyska elskipanin verður støðug, sam
stundis sum fleiri grønar, óstøðugar
orkukeldur verða bygdar inn í skipanina

Helma Maria Tróndheim, orkuverkfrøðingur og

skal føroyska elskipanin syrgja fyri sínum egna

ph.d.-granskari, er í holt við eina slóðbrótandi

tiltaksmátti (back-up), sum skal tryggja javnvág í

ph.d.-verkætlan um støðufestið í komandi føroysku

nýtslu og framleiðslu hvørt sekund.

elskipanini, sum skal grundast á 100 prosent grøna
elorku á landi í 2030, ið fyri ein stóran part er

Avbyrgda støðan hjá Føroyum ger tað sera við-

óstøðug orka.

komandi í einari ph.d.-verkætlan at seta spurningin:
“Hvussu tryggja vit, at føroyska elnetið verður nóg

- Tað er ikki møguligt at fáa slíka gransking úr øðrum

støðugt, tá stórur partur av elframleiðsluni stavar

londum, tí hon finst rætt og slætt ikki. Hetta merkir,

frá óstøðugum varandi orkukeldum?”

at onnur lond, serliga oyggjasamfeløg, eisini hava
áhuga fyri okkara granskingararbeiði, sigur Helma

- Í verkætlanini skulu vit ikki bara finna út av, hvussu

Maria Tróndheim.

nógv av hvørjari orkukeldu vit skulu hava, men eisini
nær og hvar tað loysir seg best at gera íløgur. Vit

Føroyar liggja avbyrgdar í Norðuratlantshavinum og

noyðast eisini at taka tann møguleikan við, at besta

hava ikki møguleika at keypa streym úr granna

fíggjarliga loysnin kanska ikki ber til tøkniliga, sigur

londunum, tá okkara egnu varandi orkukeldur – eitt

Helma Maria Tróndheim, ph.d.-granskari.

nú vindur og sól – ikki framleiða nóg nógv. Onnur
lond – t.d. á evropeiska meginlandinum – hava í

Granskingarverkætlanin er í roynd og veru ein

stóran mun møguleika at keypa streym frá grannun

nágreining av yvirskipaðu útbyggingarætlanini fyri

um, tá streymur restar í. Hesi lond, sum eru bundin í

grønu kósini.

eitt stórt felags elnet, selja eisini hvørjum øðrum
elorku. Henda møguleika hava Føroyar ikki, og tí

Helma Maria Tróndheim, granskari.

“Hvussu tryggja vit, at føroyska elnetið verður nóg
støðugt, tá stórur partur av elframleiðsluni stavar
frá óstøðugum varandi orkukeldum?”
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Javnvágin í elskipanini

Í Føroyum er avbjóðingin serliga stór, tí Føroyar eru

kunnu oljuverkini vera tiltakstrygd, um t.d. brek

avbyrgt oyggjasamfelag, sum alla tíðina noyðist at

taka seg upp í grønu orkuframleiðsluni.
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hava nóg mikið av tøkum eykamátti, um brek tekur

Myndin lýsir dagligu avbjóðingina hjá SEV, sum er alt sam
døgrið – árið runt – at veita støðuga elorku (t.e. veitingar
trygd) út í hvønn krók í samfelagnum (t.e. veitingarskylda).
Hesi hugtøk fevna um dagliga arbeiðssetningin hjá SEV,
sum er “altíð at megna at veita støðuga elorku eftir tørvi í
somu stund, borgarin, vinnulívið, stovnurin ella onkur annar
biður um elorkuna.”

seg upp í onkrum av framleiðandi eindunum – t.d.

Ein annar týðandi partur av kjarnanum í elskipanini

generatorum, turbinum, vindmyllum og motorum.

er eitt sterkt elnet. Tað fer fram ein áhaldandi kaðal-

Sum myndin vísir, fæst støðufestið í skipanini við

legging av netinum um alt landið fyri m.a. at verja

tryggum orkukeldum, ið alla tíðina megna at halda

elnetið ímóti ódnarveðri.

eina javnvág ímillum framleiðslu og eftirspurning. Tí
er so týdningarmikið at hava ein tryggan kjarna í

EIN FRAMTÍÐARMYND

elskipanini, sum er grundaður á tryggar og støðugar

Myndin er eisini eitt dømi um, hvussu elskipanin

orkukeldur.

kann skipast í framtíðini, har tað ber til hjá privatum
fyritøkum at luttaka á báðum síðum av týdningar

KJARNIN Í ELSKIPANINI

mikla kjarnanum í elskipanini. Tað hevur alstóran

Oljuriknu verkini eru framvegis ein týðandi partur

týdning, at kjarnin í elskipanini framhaldandi verður

av kjarnanum í elskipanini, tí olja er trygg orku

skipaður á sterkan og virkisfúsan hátt.

kelda. Men tá framleiðslan á oljuriknu verkunum
minkar niður í einki, so hvørt sum bygt verður út á

Innan elframleiðsluna ber longu til hjá fyritøkum at

grønu kósini við varandi orkukeldum fram ímóti

framleiða grøna orku inn í kjarnan í elskipanini – t.d.

málinum um 100 prosent grøna elorku á landi í

vindorku, biogass, sólorku, sum eru sveiggjandi

Føroyum í 2030, verða vatnorkuverkini í størri mun

orkukeldur – og longri frammi eisini sjóvarfalsorku.

kjarnin í elskipanini saman við einari pumpuskipan,

Á brúkarasíðuni kunnu privatar fyritøkur longu nú

ið skal byggjast í Vestmanna.

taka á seg at veita brúkarunum elriknar heildar
loysnir til hitapumpur og elbilar.

Tað er alneyðugt, at kjarnin í elskipanini er grundað
PUMPUSKIPANIN, sum ætlandi
skal byggjast í Vestmanna, skal
rekast við yvirskotsorku frá
vindmyllum. Umframt at
endurnýta vatnorkuna skal
skipanin støðugt vera við til at
tryggja javnvágina ímillum
elframleiðslu og elnýtslu.

VATNORKAN er tætt knýtt at
veðrinum, men vatnorkan er sera
støðug og trygg orka, tá nóg
mikið av vatni er í byrgingunum.

VINDORKAN er sveiggjandi
orka, ið er knýtt at óstøðuga
veðrinum í Føroyum, og tí
skal vindurin teingjast at
battarískipanum og aðrari
støðugari elframleiðslu úr
t.d. vatni.

Framtíðar leikluturin hjá nýggja Sundsverkinum og

eru í sjálvari framleiðsluni, og sum harvið stimbrar

hinum oljuriknu verkunum í føroysku elskipanini

elskipanina, so at elveitingini verður støðug.

svarar til kaðalsambandið, ið londini á evropiska

Vatnorka er støðug orka, um nóg mikið er til av
vatnorku, og nøgdirnar av vatnorku verða í
framtíðini tryggjaðir við pumpuskipanini í
Vestmanna, har avlopsorka frá óstøðugu
KJARNIN Í ELSKIPANINI
skal grundast á støðuga orku
fyri at tryggja, at eingi sveiggj
eru í samlaðu elframleiðsluni.
Elnetið og neyðskipanir eru
eisini partur av kjarnanum.

OLJAN er trygg orka, sum í framtíðin verður
tiltakstrygd hjá grønu elskipanini í Føroyum, sum
kann sammetast við kaðalsambandið, ið londini á
evropiska meginlandinum hava sínamillum.

ur á støðuga orku, ið kann tryggja, at eingi sveiggj

SÓLORKAN er óstøðug orka, sum fæst bæði burtur
úr beinleiðis sólargeislum og óbeinleiðis sólargeislum
í ljósinum. Mest av sólorku er um summarið, tá ið
minst fæst burtur úr vatni og vindi.

meginlandinum hava sínámillum, har tey kunnu
keypa elorku frá hvørjum øðrum, um tey ikki megna
at framleiða nóg mikið til sín sjálvs. Sundsverkið
verður sostatt ein týðandi partur av trygga mátti

vindorkuni verður brúkt til at pumpa

num, meðan næstu árini verða brúkt til at útbyggja

vatnið niðan aftur í byrgingarnar. Tá

grønu elframleiðsluna.

SJÓVARFALSORKAN er støðug orka, tí tað ber altíð
til neyvt at spáa um, hvussu rákið verður. 150-200
MW kunnu fáast burtur úr sjóvarfalsorkuni, um tað
tøkniliga og búskaparliga fer at loysa seg.

BRÚKARARNIR – t.d. húsarhaldini, vinnulívið og
almennir stovnar – skulu flyta seg frá olju til elrikin
akfør og hitapumpur, har talgildir, fjaravlisnir málarar
og løðistøðir eru partar av elriknu loysnunum.

24

SEV / ROKNSKAPUR 2019

SEV / ROKNSKAPUR 2019

Elorkan skal í mest
møguligan mun fram
leiðast og brúkast í
sama øki

ELSKIPANIN Í TVEIMUM LØGUM
Niðara lagið er grundvøllurin undir elskipanini. Tað
er øll skipanin við framleiðslu og sterkstreymsneti

Framtíðar møguleikar

Ph.d.-verkætlanin um støðufestið í elskipanini
býtir landið í økir. Elframleiðsla úr varandi orku
keldum, elnetið og javnvágin skulu í mestan mun
hanga saman í hvørjum øki sær, so elorkan ikki
skal flytast óneyðuga langt, tí tað hevur við sær
svinn í elskipanini

25

við 60, 20 og 10 kV-leiðingum, sum síðani ganga
út aftur í 400 V til vanligu brúkararnar. Í hesum
partinum liggur eisini øll samskipanin, sum skal

Pumpuskipan

tryggja støðufesti og javnvág í elveitingini alt
samdøgrið. Endamálið við sterkstreymsnetinum er

Vindorka

at flyta elorkuna skjótt úr einum parti av landinum
til ein annan part. Her hevur føroyska elskipanin
vanliga verið býtt í tvey øki – Suðuroynna og

Sjóvarfalsorka

meginøkið, sum er restin av landinum.

Sólorka

Í ph.d.-verkætlanini skoðar Helma Maria
Tróndheim skipanina við støði í einum lagi aftrat

Battaríir

oman á vanligu siðbundnu myndina av føroysku
elskipanini, sum er nevnd omanfyri. Í hesum lagnum
býtir granskarin elskipanina í sjey øki við støði í,

Møguligar útbyggingar

hvussu elnetið er býtt sundur í sjálvstøðugar partar.
Økini, ið eru skipað eftir sterkstreymsnetinum, eru:

Núverandi flutningsnet

Vestmanna-økið, Eiði-økið, Skálabotnur, sum er eitt
knútapunkt, sunnari partur av Streym- og
Eysturoynni, Norðoyggjar, Sandoy og Suðuroy.

Vestmanna-økið

Ph.d.-verkætlanin um støðufestið í føroysku el-

møguleikarnir at vinna elorku burtur úr hesum øki

skipanini hyggur eftir elskipanini lutvíst við tí

t.d. eru so góðir, at tað kann framleiðast væl meira

endamáli, at framleiðslan úr varandi orkukeldum í

enn tørvur er á í økinum, so er neyðugt at tryggja

mest møguligan mun skal brúkast í sama øki, sum

sær, at elnetið er ført fyri at flyta elorkuna til eitt

hon verður framleidd. Á henda hátt verður svinnið

annað øki, greiðir Helma Maria Tróndheim,

av elorku, sum verður flutt long strekki, avmarkað

ph.d.-granskari, frá.

so nógv sum gjørligt.

Eiðis-økið
Skálabotnur, sum er eitt knútapunkt
Sunnari partur av Streym- og Eysturoynni

- Avbjóðingin er í størst møguligan mun at tryggja
javnvág og støðufesti í hvørjum øki sær, samstundis
sum vit framleiða elorku burtur úr óstøðugum,
varandi orkukeldum í hesum sama øki, har orkan
skal brúkast. Í hesum sambandi havi eg framroknað
ein orkutørv fyri hvørt øki, sigur Helma Maria

Norðoyggjar

Tróndheim.

Sandoy

Tørvurin er grundaður á søgulig data í 10 ár frá

Hon vísir á, at í hesum viðfangi ber til at siga, at
Suðuroy

øllum málarum í landinum og við støði í, hvussu

- Ein partur av verkætlanini snýr seg um at finna út

verkætlanin viðger elskipanina í tveimum løgum,

av, hvussu vit fáa sum mest av elorku burtur úr

har høvuðsmálið áhaldandi er at tryggja støðufesti

nógvir bilar og húski eru í hvørjum øki. Modellið,

óstøðugum orkukeldum í einum avmarkaðum øki,

og javnvág í elskipanini við alsamt fleiri óstøðugum

sum arbeitt verður við, kann gera íløgur í vindorku,

har elorkan eisini fyrst og fremst skal brúkast. Um

grønum orkukeldum.

sólorku, sjóvarfall, pumpuskipanir, battarí og kaðlar.
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METT SJÓVARFALSORKA

150

Sjóvarfallið kann fáa
sera stóran týdning

MW

Tá mest eftirspurningur er eftir elorku í
Føroyum, er framleiðslan oman fyri 60 MW.

Um tað búskaparliga fer at loysa seg at framleiða
elorku úr sjóvarfallinum, so verður sjóvarfalsorkan

Fyribils kanningar vísa, at sjóvarfallið kann fáa
stóran týdning fyri føroysku elskipanina, tá tað
búskaparliga loysir seg

ein týðandi orkukelda í framtíðini. Tað vísa fyribils
úrslit av kanningum, ið eru gjørdar sum partur av
ph.d.-verkætlanini um støðufesti í føroysku
elskipanini, sum verður bygd út við lutfalsliga
nógvum óstøðugum orkukeldum í komandi árum.
- Sjóvarfalsorkan er bert ein lítil partur av ph.d.-

“Sjóvarfalsorka er støðugasta
orkukeldan á okkara leiðum,
tá talan er um varandi orku,
tí tað ber altíð til neyvt at
spáa um, hvussu hart rákið
verður kring oyggjarnar”

verkætlanini, men úrslitini higartil vísa, at
sjóvarfalsorkan kann fáa stóran týdning fyri
elskipanina, sigur Helma Maria Tróndheim,
ph.d.-granskari.
Sjóvarfalsorka er støðugasta orkukeldan á okkara

SEV hevur saman við svenska felagnum, Minesto,

leiðum, tá talan er um varandi orku, tí tað ber altíð

sum er millum fremstu mennarar av havorkutøkni,

til neyvt at spáa um, hvussu hart rákið verður kring

sett skjøtil á eina royndarverkætlan við sjóvarfalli í

oyggjarnar. Tað er ymiskt, hvussu tað rekur á ymsu

Vestmannasundi. Tøknin, ið nýtt verður, er drekar, ið

firðunum, so um sjóvarfalsturbinurnar verða spjaddar

eru festir í eitt søkk á botni, og sum sveima runt í

kring oyggjarnar, verður møguligt at hava sjóvarfall

sjónum í einum 8-tali. Á drekunum situr ein turbina

sum ein støðugan part av varandi orkukeldunum í

við einari skrúvu, sum í ferðini melur og framleiðir

framtíðini.

elorku.
Altjóða viðurkendir serfrøðingar meta, at á allari
jørðini er sjóvarfalsorka svarandi til 80 GW, og at
nøgdin av sjóvarfalsorku kring Føroyar er tilsamans
1 GW. Av hesum ber væntandi til at gagnnýta 15-20
prosent, sum svara til 150-200 MW. Til saman
beringar kann nevnast, at tá mesti eftirspurningur
er eftir elorku í Føroyum, er framleiðslan tilsamans
oman fyri 60 MW.
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Sólorkulund sett
í rakstur í Sumba
SEV hevur sett eina sólorkuskipan upp í Sumba, sum skal
veita elorku svarandi til elnýtsluna hjá 32 húsarhaldum.
Talan er um fyrstu veruligu royndina at byggja størri
nøgdir av sólorku inn í føroysku elskipanina
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Í november 2019 var fyrsta stóra sólorkuskipanin í

ætlanin skal eisini vísa, hvussu sólpanel hátta sær í

Føroyum knýtt í elskipanina, tá SEV setti eina 246

føroyska veðurlagnum – hvussu væl tey tola veður

kW stóra sólorkulund í rakstur í Sumba. Talan er um

og vind. Partur av verkætlanini er somuleiðis ein

eina royndarverkætlan, ið er sett upp á gamla

mátistøð, sum mátar vind, vætu, ætt, hita og

fótbóltsvøllinum við Krossin í Sumba.

sólargeisling.

- Tað var lutfalsliga ómakaleyst at seta royndar

GOTT ÍSKOYTI UM SUMMARIÐ

skipanina á ein slættan fótbóltsvøll, og av hesi orsøk

Sólorkan er serstakliga áhugaverd í summarhálvuni,

gjørdist verkætlanin eisini bíligari. Sumbiar kommuna

tá lutfalsliga nógvir sóltímar eru í Føroyum, sam-

skal hava takk fyri, at kommunan bjóðaði SEV

stundis sum tað ofta er lítið av vatni og vindi til

henda møguleikan, sigur Terji Nielsen, menningar

vatnorkuverkini og vindmyllurnar.

leiðari hjá SEV.
- Sólorkan sum heild er ein áhugaverd orkukelda,
Sólorkuskipanin verður mett at framleiða 160 MWt

haðani tað er møguligt at fáa 5-7 prosent av árligu

árliga, tað svarar til elnýtsluna hjá 32 vanligum

elframleiðsluni, sum er mett til 600 GWt í 2030.

húskjum. Verður sólorka partur av orkusaman

Eitt sera gott ískoyti á grønu kósini – serliga um

setingini í Suðuroy saman við vatnorkuni og oljuni á

summarið, sigur Terji Nielsen.

Vágsverkinum, kann hon spara Vágsverkinum umleið
35 tons av olju um árið.

Sólorkuskipanin í Sumba framleiðir elorku bæði
burtur úr beinleiðis sólargeislum og óbeinleiðis

Sólorkuskipanir eru skjótar at seta upp, og viðlíka

sólargeislum í ljósinum, og tí er henda skipanin væl

haldið er avmarkað. Undirstøðið til sólorkuskipanina

egnað at brúka í Føroyum, sjálvt um sólin ikki skínur

var stoypt í oktober 2019, og stutt eftir var skipanin

alla tíðina. Tað fæst nógv meira orka burtur úr

sett upp við einari transformarastøð, sum flytur

beinleiðis sólargeislum enn burtur úr ljósinum.

elorkuna frá sólorkulundini inn á háspenningarnetið.
Terji Nielsen vísir á, at sólorkuskipanirnar eru
Hóast fáir sóltímar eru á vetrartíð, kunnu virðis

seinnu árini vorðnar alsamt bíligari. Kostnaðurin á

miklar royndir gerast av, hvussu stór roynveruliga

sólorkutøknini er fallin meira enn 75 prosent síðani

úrtøkan av sólorku er um veturin. Royndarverk

2006. Tískil eru tær eisini áhugaverdar fyri eitt lítið
oyggjasamfelag sum Føroyar. Ein sólorkuskipan í
Føroyum fer kortini ongantíð at framleiða líka nógv,
sum slíkar skipanir framleiða í teimum sólríkaru

METT FRAMLEIÐSLA

160
MWt

Mett árlig framleiðsla svarar til elnýtsluna
hjá 32 vanligum húskjum

“Sólorkan er serstakliga áhugaverd í
summarhálvuni, tá lutfalsliga nógvir
sóltímar eru í Føroyum, samstundis
sum tað ofta er lítið av vatni og vindi til
vatnorkuverkini og vindmyllurnar”

londunum.
Sólorkuskipanin í Sumba kostar tríggjar milliónir
krónur, og hon er bygd og sett upp í samstarvi
millum donsku fyritøkuna, Solar Polaris, og týsku
fyritøkuna, BayWa. Harumframt hevur Articon
stoypt undirstøðið, gjørt gyrðing rundan um
sólorkulundina og staðið fyri elarbeiðinum.
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Sundsverkið
trygdarnetið
undir elveitingini
Víðkanin av Sundsverkinum, nevnd støð 3,
var um ársskiftið komin so væl áleiðis, at
nýggju motorarnir vóru royndarkoyrdir, og
klárt var at fara undir royndar-framleiðslu.
Støð 3 er týðandi partur av veitingartrygdini
og harvið eisini av grundarlagnum undir
grønu útbyggingunum

Frá vinstru: Jørgin Mørkøre, verkmeistari á Sundsverkinum, Heri Mortensen, deildarstjóri fyri
elframleiðsluni, og Dávur Reinert Hansen, verkætlanarleiðari fyri útbyggingini av Sundsverkinum.
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FAKTA
Mátturin á Sundverkinum er tilsamans 82 MW. Til
samanberingar kann nevnast, at eftirspurningurin
eftir elorku í meginøkinum vanligar dagar liggur á
50-55 MW, og hægsti tørvur á elorku nakrantíð er
skrásettur til 62 MW – tað var í november 2019.

Støð 3 á Sundsverkinum
komin í fulla hædd.

Klárt var at seta nýggju motorarnar á støð 3 á
Sundsverkinum í royndarframleiðslu um ársskiftið
2019-2020, eftir at motorarnir vóru royndarkoyrdir.
Nýggja støð 3 á Sundsverkinum hevur ein avgerandi
leiklut í veitingartrygdini hjá Føroyum, sum er
avbyrgt oyggjasamfelag. Sundsverkið fer í nógv ár
frameftir at kunna framleiða elorku til alt føroyska
samfelagið, um tað t.d. skortar við grønari elorku.
Framtíðar leikluturin hjá Sundsverkinum í føroysku
elskipanini svarar til kaðalsambandið, sum londini á
evropeiska meginlandinum hava sínámillum, har tey
kunnu keypa elorku frá hvørjum øðrum, um tey ikki
megna at framleiða nóg mikið til sín sjálvs.

“Framtíðar leikluturin hjá
Sundsverkinum í føroysku
elskipanini svarar til kaðal
sambandið, sum londini á
evropeiska meginlandinum
hava sínámillum, har tey
kunnu keypa elorku frá
hvørjum øðrum, um tey ikki
megna at framleiða nóg
mikið til sín sjálvs”

Sundsverkið verður sostatt tryggi mátturin, meðan

Sundsverkið er trygdarnetið, sum ger tað møguligt at byggja elskipanina út við óstøðugum grønum orkukeldum.

næstu árini verða brúkt til at útbyggja grønu elframleiðsluna fram ímóti málinum um 100 prosent
grøna elorku á landi í Føroyum í 2030.
- Sundsverkið ger okkum før fyri at halda fram við

unum inn í samlaðu elskipanina byrjaði um ársskiftið

vóru í serligu innkoyringini sambært avtaluni við

grønu útbyggingunum á tryggum grundarlagi.

við royndarframleiðsluni, sum hevði við sær, at tveir

veitaran, skuldu hava framíhjárætt at framleiða inn

Sostatt kunnu vit leggja alla okkara arbeiðsmegi í

nýggir motorar í senn skuldu framleiða inn á netið.

á netið, sigur Heri Mortensen, deildarstjóri.

komandi árum, sigur Heri Mortensen, deildarstjóri

Royndarframleiðslan var týðandi partur av avtaluni

TØRVUR Á STØÐ 3

fyri framleiðsluni hjá SEV.

við motorveitaran, og hetta skuldi avgreiðast,

Tað var eitt alneyðugt stig at taka, tá eykaaðal

áðrenn SEV skuldi yvirtaka støð 3. Um náttina og í

fundurin hjá SEV í september 2016 endaliga

ROYNDARFRAMLEIÐSLA Í TVEIR MÁNAÐIR

vikuskiftinum er tørvurin á elorku væl minni enn

samtykti at byggja støð 3 og harvið økja motor

Royndarframleiðslan varð sambært byggiætlanini

gerandisdagar, og tískil var lagt upp fyri, at grøn

máttin á Sundsverkinum.

sett til tveir mánaðir, og apríl 2020 varð eftir

orka kundi fara til spillis í royndartíðarskeiðnum.

grønar útbyggingar og menning av netinum í

- Nú fer at bera betur til at framleiða skynsamari við

ætlanini settur sum yvirtøkumánaður.
- Hóast nóg mikið er av grønari orku, vórðu vind

vatnorkuni og vindorkuni. Vit rokna við at framleiða

Allir motorarnir á støð 3 vóru royndarkoyrdir í

myllurnar og vatnturbinurnar stundum steðgaðar í

í longri tíðarskeið til alt meginøkið einans burtur úr

november 2019, og serliga innkoyringin av motor

hesum tíðarskeiðnum, tí nýggju motorarnir, sum

vatni og vindi, nú Sundsverkið alla tíðina verður til

“Um eingin vindur er, og vatn
goymslurnar eru lítlar, megna
oljuverkini eltørvin einsamøll,
samstundis sum rúm er fyri
regluligum umvælingum av
motorunum”
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JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRÍL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Í januar varð farið undir
at seta upp stálkonstruktiónina til
millumfarleiðina. 20 kV
og 60 kV feltini vórðu
sett upp í koplingarstøðini.

Í februar var kølivatns
skipanin til M5, sum er
annar av stóru motorunum í støð 3, løgd um
til nýggja sjógvkøli
vatnshúsið.

Í mars vórðu trans
formararnir í koplingarstøðini settir upp.
Útgerðin í eystara
ketilrúmi var sett inn og
rættað av. Fyrsta
skorsteinssektiónin
varð sett upp. Undirveitarar hjá Articon
fóru undir VVSarbeiðið.

Í apríl kom motorveitar
in, MAN, á arbeiðs
plássið at rætta
generatorarnar av.
Verkhøllin var innilokað.

Í mai var liðugt at seta
upp stálkonstruktiónina
til millumfarleiðina, og
reisigildið var 16. mai
2019. Articon fór í holt
við at seta upp gongubrúgvar í millumfar
leiðini. Kaðlar vórðu
lagdir í lendið sunnan
fyri verkbygningin.

Í juni vórðu írestandi
leidningar lagdir í
lendið, og rørtunnilin
varð liðugt stoyptur.

Í juli varð skorsteinurin
reistur. Rørskipanirnar í
rørtunlinum vórðu
bundnar í verandi
rørskipanir frá tangagarðinum.

Í august kom royndar
liðið frá BWSC, sum
hevur sett teknisku
útgerðina upp, á staðið,
og fyrireikingar av
royndarkoyring byrjaðu.

Í september byrjaðu
royndir av útgerð.
Leiðingar í atkomu
vegnum vórðu lagdar.

Í oktober varð verkstaðsbygningurin
stoyptur.

Í november var tætt tak
á millumfarleiðini og á
verkstaðsbygninginum.
Allir motorar vórðu
settir í gongd fyrstu
ferð og synkroniseraðir
á elnetið. Articon og
PM Energy gjørdu
black-out royndir av
ljósmotorunum. Økið
uttan um bygningarnar
og atkomuvegurin
vórðu asfalterað.

Í desember vórðu
motorar og útgerð
royndarkoyrd. Verkstaðbygningurin varð
sundurskildraður.

reiðar við tryggari orku, um tað skuldi staðið á við

- Tað hevur t.d. ikki verið gjørligt at taka stórar

grønu orkukeldunum, greiðir deildarstjórin frá.

motorar úr rakstri til viðlíkahald, og tað hevur

Heri Mortensen sipar til, at tey tíðarskeið, tá

heldur ikki verið pláss fyri, at brek tóku seg upp í

tørvurin á elorku hevur verið stórur, samstundis

nøkrum av stóru motorunum. Tíbetur eru vit

sum liggjandi góðveður hevur verið í fleiri vikur –

sloppin undan størri tekniskum trupulleikum hesi

antin um summarið ella á vetri við kulda og stilli –

árini, meðan vit hava bygt støð 3, staðfestir Heri

hevur øll elveitingin verið undir trýsti.

Mortensen.

“Sundsverkið ger okkum før
fyri at halda fram við grønu
útbyggingunum á tryggum
grundarlagi.”

TRYGG ELSKIPAN
Støð 3 á Sundsverkinum hevur við sær, at fram
leiðslumátturin verður nøktandi í rúma tíð. Um
eingin vindur er, og vatngoymslurnar eru lítlar,
megna oljuverkini eltørvin einsamøll, samstundis
sum rúm er fyri regluligum umvælingum av
motorunum.
Støð 3 á Sundi hýsir fýra nýggjum motorum við
einum samlaðum motormátti á 37 MW. Saman við
eldra partinum av Sundsverkinum – støð 1 og 2 á 45
MW – er mátturin á Sundverkinum tilsamans 82
MW. Til samanberingar kann nevnast, at eftir
spurningurin eftir elorku í meginøkinum vanligar

Henda støðan hevur havt við sær, at SEV seinastu

dagar liggur á 50-55 MW, og hægsti tørvur á elorku

árini hevur valt at hava vatnbyrgingarnar fullar fyri

nakrantíð er skrásettur til 62 MW – tað var í

at hava sum mest av vatni á goymslu, um tekniskir

november 2019.

trupulleikar tóku seg upp á oljuverkunum. Vatn
goymslurnar í Vestmanna og á Eiði røkka til tríggjar

Í meginøkinum hevur SEV aðrar dieselmotorar við

vikur.

einum samlaðum mátti á góð 17 MW, harav 11 MW
eru tiltaksmotorar í bingjum, sum kunna flytast eftir

FRAMLEIÐSLA

82
MW

Hægsti tørvur á elorku nakrantíð
er skrásettur til 62 MW

- Fullar vatngoymslur elva eisini til, at vatnið

tørvi. Sostatt hevur SEV ein samlaðan tryggan

stundum rennur yvir, og í 2019 mistu vit tilsamans

motormátt á 100 MW í meginøkinum.

5 GWt upp á hesa kontuna. Tað svarar til 1,4
prosent av allari elframleiðsluni í 2019. Vatnorku

Haraftrat kemur sveiggjandi mátturin, sum er

skipanin er heldur ikki gjørd til at klára tey allar

vatnorkan og vindorkan, ið eru tongd at veðrinum.

størstu regnskolini, tí tá skulu byrgingarnar vera

Vatnorkuverkini hava ein samlaðan mátt á 37 MW,

nærum tómar, um tær skulu taka ímóti øllum, sigur

og vindmyllurnar hava ein mátt á 18 MW. Saman við

Heri Mortensen.

trygga máttinum á 100 MW er talan um ein framleiðslumátt í meginøkinum á tilsamans 155 MW.
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Grøna elorkan
40% í 2019

- 40 prosent í grønari elframleiðslu í 2019. Tað kann
ikki ganga nóg skjótt at reisa næstu vindmyllulund
ina. Soleiðis ljóðar stutta niðurstøðan hjá Hera
Mortensen, deildarstjóra fyri elframleiðsluni hjá
SEV, tá hann umrøðir tølini fyri elframleiðsluna í

37

“18 MW vindorka svarar til
hálvtannað tangaskip av olju
– ella við øðrum orðum
40 milliónir krónur í spardum
oljuútreiðslum”

2019.

Í 2019 gjørdist serliga sjónligt, at føroyska
samfelagið hevur átrokandi tørv á næstu
vindmyllulundini. Eftirspurningurin eftir
elorku øktist 9,7 prosent í 2019, men grøna
elframleiðslan minkaði úr 48,8 prosentum í
2018 niður í 40,4 prosent í 2019

Elframleiðslan úr varandi orkukeldum minkaði úr
171,9 GWt í 2018 niður í 156,1 GWt í fjør. Tað er
ein lækking á 9,1 prosent í grønu framleiðsluni eftir

ella við øðrum orðum 40 milliónir krónur í spardum

einum ári. Samstundis øktist eftirspurningurin eftir

oljuútreiðslum. Tí fegnast Heri Mortensen sam

elorku 9,7 prosent – úr 352 GWt í 2018 upp í 386,1

stundis um, at fleiri vindmyllulundir eru settar á

GWt í 2019. Bæði í 2018 og 2017 øktist eftirspurnin

breddan.

gurin eftir elorku 5,3 prosent sammett við undan
farin ár, tá grøna elframleiðslan bæði árini var

SEV fer í næstum at seta upp eina 18 MW vind

umleið 50 prosent.

myllulund á Eiði, eftir at SEV heystið 2019 vann
vindorkuútboðið á Eiði, og haraftrat fer SEV at seta

Í 2019 stavaðu 52,6 GWt frá vindorkuni, og 103,5

upp eina 6 MW vindmyllulund í Porkeri, har elfelagið

GWt fingust burtur úr vatnorkuni. Restin – 230

eisini vann eitt vindorkuútboð í 2019. Harumframt

GWt – kom frá oljuriknu verkunum. Tað svarar til 60

er ein 18 MW vindmyllulund ávegis í miðstaðarøki

prosent av samlaðu elframleiðsluni í 2019 á 386,1

num.

GWt, ið er hægsta elframleiðsla nakrantíð.

13+27+60

ORSØKIN ER GREIÐ
Orsøkin til afturgongdina í grønu tølunum er m.a. at
finna í tí sannroynd, at 2019 var turrasta árið seinastu
fimm árini. Haraftrat var eisini væl minni av vindi í
2019. Kortini lá grøna elframleiðslan í meginøkinum
oman fyri 80 prosent í 17,2 dagar í fjør, og í 5,9
dagar var elframleiðslan í meginøkinum 100
prosent grøn.

MEGINØKIÐ

- Tølini vísa greitt tørvin á fleiri vindmyllum. Um vit
t.d. høvdu havt eina 18 MW vindmyllulund í rakstri

YVIR

alt 2019, so kunnu vit varliga meta, at grøna elfram-

80% 100%
17,2 DAGAR

5,9 DAGAR

leiðslan hevði ligið uppi á 53 prosentum, hóast eftirspurningurin eftir elorku øktist 9,7 prosent, sigur
Heri Mortensen, deildarstjóri hjá SEV.
Miðal vindferðin í Húsahaga í 2019 var 8,1
metrar um sekundið, og í Neshaga 9,1 m/
sek. Árið fyri vóru tølini ávikavist 8,8 m/sek
og 9,6 m/sek.

Hann vísir við støði í tølunum frá 2019 á, at 18 MW
vindorka svarar til hálvtannað tangaskip av olju –

13%

60%

Olja

ELFRAMLEIÐSLA

2019

Vatnorka

27%

Vindorka
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Elprísurin kom í 2019 upp aftur
á sama støði sum í 2014.

Elprísurin kvinkaði
uppeftir á nýggjárinum
Húsarhaldini skulu rokna við at brúka umleið
30 krónur meira um mánaðin til elrokningina
i 2020, eftir at eykaaðalfundurin í SEV í
november 2019 samtykti eina lítla hækking

Oljuútreiðslur og átrokandi útbyggingar í elskipan

Elprísurin lækkaði 5 oyru/kWt í 2017 og í 2018,

ini seinastu fimm árini eru orsøkirnar til, at elprís-

men í 2019 hækkaði prísurin aftur 10 oyru/kWt upp

urin hækkaði 5 oyru/kWt fyri húsarhaldini og 10

á sama prísstøði sum í 2014. Sostatt hevur elprísurin

oyru/kWt fyri ídnaðarkundarnar 1. januar 2020.

seinastu fimm árini ikki verið hægri, enn elprísurin

Fyri eitt vanligt húsarhald – svarandi til 6000 kWt

var í 2014.

– merkir hækkingin eina meirútreiðslu á umleið 30
krónur um mánaðin, t.e. 375 krónur um árið íroknað

SKYNSAMUR BÚSKAPUR

mvg.

- Vit vilja skapa sum minst órógv við elprísinum,
men vit noyðast sjálvandi at hava ein skynsaman

Í framrokningunum fyri 2021 verður eisini víst á, at

búskap, meðan áhaldandi verður arbeitt við at hava

talan helst gerst um eina príshækking í 2021 á 5

eina støðuga elveiting og at fáa til vega grønari

oyru/kWt fyri allar kundar.

orkuframleiðslu. Ein varlig hækking er neyðug, men
tað er ljós fyri framman, staðfestir John Zacharias

- Tað veldst kortini um, hvussu støðan sær út um eitt

sen, nevndarformaður í SEV.

ár. Tá meta vit nærri um ítøkiligu viðurskiftini, segði
John Zachariassen, nevndarformaður í SEV, tá

Nevndarformaðurin vísir á, at tríggjar nýggjar

príshækkingin var samtykt á eykaaðalfundinum í

vindmyllulundir verða bygdar í næstum. Tá verður

SEV 29. november 2019.

vindorkumátturin meira enn trífaldaður úr 18 MW
upp í 60 MW, pumpuskipan verður fyrireikað,
umframt at sólorka og sjóvarfalsorka eru í áhuga
verdari menningartilgongd.
- Tú kanst siga, at vit eru við at koma upp á tindin.

“Vit vilja skapa sum minst
órógv við elprísinum, men vit
noyðast sjálvandi at hava ein
skynsaman búskap, meðan
áhaldandi verður arbeitt
við at hava eina støðuga
elveiting og at fáa til vega
grønari orkuframleiðslu”

Men áðrenn vit merkja undanbrekkuna, noyðast vit
at taka okkum seinasta strekkið niðaná við nøkrum
oljuútreiðslum aftrat og neyðugum íløgum í elveiting
ina, t.d. net íroknað pumpuskipan og koplingarstøðir,
sigur John Zachariassen.
Nevndarformaðurin leggur dent á, at vit nærkast
einum tíðarskeiði, har grønar útbyggingar við
tilhoyrandi netútbyggingum fara at síggast væl aftur
í fíggjarætlanini hjá SEV, tá oljuútreiðslurnar næstu
árini minka í stórum lopum, so hvørt útbyggingarnar
verða framdar.
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“Einki hol skal vera í KTskipanini, og starvsfólk, sum
eru tilvitað um KT-trygd,
eru ein munagóður háttur
at fyribyrgja holum í KTskipanum”

Starvsfólk
á KT-varðhaldi
Øll starvsfólk hjá SEV vóru í 2019 til eina roynd
í KT-trygd, sum KT-deildin skipaði fyri. Tilvitskan
um týdningin av KT-trygdini skal áhaldandi
mennast hjá starvsfólkahópinum

41

KT-brotsfólk fara miðvíst eftir starvsfólkunum, tá
tey royna at útvega sær atgongd til KT-skipanir hjá
stórum fyritøkum.
SEV roynir tí áhaldandi at menna tilvitskuna hjá
starvsfólkunum um at vera ansin – at vera á
KT-varðhaldi. Øll starvsfólk hjá SEV vóru í 2019
biðin um at taka eina talgilda roynd um KT-trygd,
sum KT-deildin skipaði fyri. Harumframt skipaði
KT-deildin fyri upplýsandi tiltøkum á ymisku
arbeiðsplássunum hjá SEV kring landið.
- KT-trygd snýr seg um alt frá einum góðum vana at
læsa telduna, tá tú fert frá henni, og til sum heild at
vera varin á netinum og sosialum miðlum. Starvs
fólk, sum eru gáloysin við KT-trygdini, eru í roynd og

Niels Hansson, KT-leiðari.

veru ein hóttan ímóti fyritøkuni, uttan at tey vita av
tí, sigur Niels Hansson, KT-leiðari hjá SEV.
Hann vísir á, at einki hol skal vera í KT-skipanini, og

Elskipanin hjá SEV – bæði elframleiðsla og elnet – er

starvsfólk, sum eru tilvitað um KT-trygd, eru ein

vorðin alt meira knýtt at KT seinastu 20 árini. Seinnu

munagóður háttur at fyribyrgja holum í KT-skipan

árini er KT eisini vorðin ein týðandi partur av sam-

um. Áhaldandi upplýsing um KT-trygd og støðugt

skiftinum við kundarnar t.d. ígjøgnum fjaravlisnar

eftirlit við KT-førleikunum og tilvitskuni hjá starvs

elmálarar og sjálvavgreiðsluna á heimasíðuni.

fólkahópinum verður rópt “Awareness”, ið er ein
altjóða viðurkendur arbeiðsháttur, sum KT-leiðslur

KT-trygdin hjá SEV er í tráð við ISO 27001 leistin

brúka.

um KT-trygd, og KT-virksemið hjá elfelagnum er
skipað sambært galdandi føroyskari lóggávu og

- Vit leita alla tíðina eftir møguligum veikum liðum í

samsvari við ES-fyriskipanina um dátuvernd

skipanini fyri at styrkja teir, sigur Niels Hansson,

Genereral Data Protection Regulation (GDPR).

KT-leiðari hjá SEV.

42

SEV / ROKNSKAPUR 2019

SEV / ROKNSKAPUR 2019

Heimsmálini hjá
ST verða enn
størri partur av
virkseminum
hjá SEV
Tey 17 heimsmálini hjá ST um burðardygga menning
vórðu einmælt samtykt í ST í 2015. Endamálið við
heimsmálunum er at fáa allar heimsins tjóðir at seta
sær mál um burðardygga menning tey komandi 15
árini, og saman at arbeiða fram ímóti einum betri
heimi í 2030.

HEIMSMÁLINI
fyri burðardyggari menning

EINKI
FÁTÆKADØMI

EINGIN
HUNGUR

BURÐARDYGG
ORKA

SØMILIGT ARBEIÐI
OG BÚSKAPAR-

GÓÐ HEILSA
OG VÆLFERÐ

VINNA, NÝSKAPAN
OG UNDIRSTØÐUKERVI

DYGDARGÓÐ
ÚTBÚGVING

MINNI
ÓJAVNI

JAVNSTØÐA
MILLUM KYN

REINT VATN
OG REINFØRI

BURÐARDYGGIR
BÝIR OG BÝLINGAR

ÁBYRGDARFULL
NÝTSLA OG
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HEIMSMÁLINI

SØMILIGT ARBEIÐI
OG BÚSKAPARVØKSTUR

fyri burðardyggari menning

EINKI
FÁTÆKADØMI

EINGIN
HUNGUR

BURÐARDYGG
ORKA

SØMILIGT ARBEIÐI
OG BÚSKAPARVØKSTUR

JAVNSTØÐA
MILLUM KYN

REINT VATN
OG REINFØRI

MINNI
ÓJAVNI

BURÐARDYGGIR
BÝIR OG BÝLINGAR

ÁBYRGDARFULL
NÝTSLA OG
FRAMLEIÐSLA

FRIÐUR, RÆTTVÍSI
OG STERKIR
STOVNAR

SAMSTARV UM
HEIMSMÁLINI

DYGDARGÓÐ
ÚTBÚGVING

GÓÐ HEILSA
OG VÆLFERÐ

VINNA, NÝSKAPAN
OG UNDIRSTØÐUKERVI

VINNA, NÝSKAPAN
OG UNDIRSTØÐUKERVI

MINNI VEÐURLAGSÁTØK BURÐARDYGGIR
LÍV Í
ÓJAVNI
HAVI13
BÝIRHEIMSMÁL
OG BÝLINGAR
Undirmál
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ÁBYRG
NÝTSL
FRAML

13.1 Styrkja mótstøðumegina og evnini at
VEÐURLAGSÁTØK

LÍV Í
HAVI

LÍV Á
LANDI

laga seg eftir váðum, sum elvdir eru av
veðurlags- og náttúruvanlukkum í
øllum londum

Hvørt av teimum 17 málunum hevur undirmál, sum
Lesið meira á landsstyrid.fo
koma nærri inn á, hvørji tiltøk verða mett neyðug fyri

13.2 Flætta tiltøk í sambandi við

at røkka málunum.

veðurlagsbroytingar inn í landspolitikk,
virkisskráir og virkisætlanir

Heimsmálini og umhvørvisatlit eru serliga viðkomandi
og samstundis ein serlig avbjóðing og ábyrgd hjá

13.3 Bøta um undirvísing, kunnleika og

orkufyritøkum kring heimin.

VEÐURLAGSÁTØK
HEIMSMÁL 7

Síðani 2008 hevur SEV arbeitt miðvíst við umhvørvis

LÍV Í
HAVI

Undirmál

umhvørvi. Heimsmálini eru eitt amboð til at arbeiða

vernd og setti m.a. á stovn deild fyri heilsu, trygd og
enn miðvísari og at taka heildina við.

7.1 Fyri 2030 verður tryggjað, at øll fáa

LÍV Á
LANDI

FRIÐUR, RÆTTVÍSI
OG STERKIR
STOVNAR

førleika hjá fólki og stovnum at

SAMSTARV UM
HEIMSMÁLINI

Lesið m

mótvirka, laga seg eftir og avmarka
skaða av veðurlagsbroytingum og í
góðar tíð at ávara um verðulags
broytingar

álítandi og tíðarhóskandi orkutænastur

Í 2014 settu nevnd og leiðsla í SEV sær tann

GRANSKING OG SAMSTARV

fyri ein rímiligan kostnað

málsetning, at øll elframleiðsla á landi skal vera 100

Miðvísa menningar- og granskingararbeiðið, sum SEV

bundið seg til at fremja við ST-rammu

prosent burðardygg í 2030. Sostatt hevur SEV síðani

hevur verið partur av seinastu árini, er somuleiðis í

sáttmálanum um veðurlagsbroyting,

2014 arbeitt miðvíst og tilvitað eftir málsetningi í

tráð við heimsmálini. Talan er um granskingarverk

sum hevur sum mál í felag at útvega

alheimsliga orkublandinum økjast, so

tráð við heimsmál 7 og 13, sum snúgva seg um

ætlanir í nýggjum burðardyggum loysnum, og um

$100 milliardir árliga fyri 2020 frá

tað munar

ávikavist burðardygga orku og veðurlagsátøk.

samstarv við útlendskar veitarar og granskarar um

øllum keldum fyri at nøkta tann tørv,

royndarverkætlanir, sum við tíðini kunnu gagna

menningarlond hava, saman við týðandi

Kjarnuuppgávan hjá SEV er at veita øllum føroyingum

elskipanum í øðrum oyggjasamfeløgum og úti kring

atgerðum og gjøgnumskygni við at

streym. SEV skal halda veitingartrygdina og veitingar

heimin.

seta í verk og til fulnar fáa Grøna

7.2 Fyri 2030 skal parturin av varandi orku í

7.3 Fyri 2030 veður ferðin á ábótum í
orkueffektiviteti um allan heim tvífaldað

13.a Seta í verk tað, ið ídnaðarlond hava

veðurlagsgrunnin at virka við fíggjar

skylduna við høgari elgóðsku og støðugari streym
7.a Fyri 2030 skal altjóða samstarvið økjast
fyri at lætta um atgongdina til gransking

veiting út í hvønn krók í samfelagnum alt samdøgrið,

HEIMSMÁLINI PARTUR AV DAGLIGA

árið runt.

ARBEIÐINUM

Lesið meira á landsstyrid.fo
Við tí ábyrgd, sum eitt orkufelag hevur, og ásannandi,

í reinari orku og tøkni, eisini varandi

grundarlagi grunsins sum skjótast.

13.b Menna mekanismur, sum bøta um

orku, orkueffektivitet og framkomnari

Veitingarskyldan, veitingartrygdin og harafturat

at øll smá tiltøk og allir broyttir vanar í dagliga

førleikan at skipa fyri virkisførum

og reinari fossil-brennievnistøkni og fyri

samhaldsfasta prísskipanin hjá SEV eru í tráð við

virkseminum, sum taka størri atlit til burðardygd og

ætlanum og umsitingum, sum hava

at virka fyri íløgum í orkuundirstøðu

undirmál 7.1, sum staðfestir: ”Innan 2030 skal øllum

umhvørvisvernd, gera mun, er avgerð tikin um at

samband við veðurlagsbroytingar í

kervi og reina orkutøknifrøði

vera tryggjað atgongd til álítandi og framkomna

arbeiða meira skipað við heimsmálunum.

teimum minst mentu londunum og
smáoyggjum í menning, eisini við

elveiting fyri ein sámuligan kostnað.”
7.b Fyri 2030 skal undirstøðukervið víðkast

Hetta merkir, at ikki bara elframleiðslan skal verða

serligum denti á kvinnur, ungfólk og
staðheft og lítilsgjørd samfeløg

og tøknin verða dagførd fyri at útvega

SEV hevur eisini átikið sær ein týðandi leiklut í

burðardygg, men at vit hjá SEV í enn størri mun skulu

tíðarhóskandi og burðardyggar orku

strembanini eftir at fáa gongd á tað orkuskiftið, sum

hugsa burðardyggar loysnir og burðardyggar avgerðir

tænastur í øllum menningarlondum,

mett verður neyðugt, skulu Føroyar flyta seg longur

inn í alt okkara dagliga virksemi.

serstakliga í teimum minst mentu

og skjótari yvir á burðardyggar loysnir innan flutning

londunum, smáoyggja menningarlond

og upphiting av bústøðum og bygningum. Hetta eitt

Starvsfólk hava verið á skeiði í verkseting av heims

um og menningarlondum, sum ikki

nú við at seta infrakervi við almennum løðistøðum til

málunum, og ein bólkur er settur til at arbeiða við

sleppa til sjógv, í samsvari við teirra

elbilar upp kring landið, við ókeypis løðing í eini

hesum málsetningi í 2020. Bólkurin hevur fingið til

ymisku stuðulsskráir

royndartíð, umframt at læna elbilaeigarum heima

uppgávu at koma við tilmælum um, hvussu heims

løðistøðir, og í samstarvi við myndugleikarnar at lata

málini kunnu gerast ein enn meira ítøkiligur og

bíligari streym til hitapumpur og heimaløðing av

natúrligur partur av gerandisdegnum í allari fyri

elbilum.

tøkuni.
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SEV hjálpti búfólkum
á Karlamagnusar
breyt

Stuttar søgur
frá SEV

Tað eydnaðist SEV at geva búfólk
um á Karlamagnusarbreyt nýggjar
hvítvørur eftir einum degi, eftir at
eitt elbrek hevði oyðilagt køliskáp
og uppvaskimaskinur
Eitt brek í elveitingini oyðilegði hvítvørurnar hjá
búfólkunum á bústovninum á Karlamagnusarbreyt
34 í februar 2019. Málið gjørdist eitt tryggingarmál,
sum dró nakað út, men SEV tók um endan og syrgdi

SEV á Torradøgunum
í Norðoyggjum

fyri, at búfólkini fingu nýggj køliskáp og nýggjar
uppvaskimaskinur eftir einum degi, tá búfólkini
høvdu gjørt vart við, at málið var komið í drag.
Eitt brek í elskápinum, sum veitir íbúðunum á

Hákun Djurhuus, stjóri og Terji
Nielsen, menningarleiðari løgdu
fram um grønu kósina í Spinnarínum
í Klaksvík á Torradøgunum
Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, og menningarleiðarin
hjá elfelagnum, Terji Nielsen, greiddu frá grønu
kósini, tá SEV var við á Torradøgunum í Spinnarínum
í Klaksvík leygardagin 23. februar 2019. Teir vístu
á, hvør grøna gongda leiðin er frameftir við støði í tí
grøna undirstøði, sum longu er lagt á elorkuøkinum.

Stjórin og menningarleiðarin viðgjørdu m.a., hvussu
skilabest er at fara fram við grønum útbyggingum,
pumpuskipanum, battarískipanum og orkugoymsl
um, og hvussu SEV áhaldandi heldur eyga við
nýggjum møguleikum sum t.d. sjóvarfalsorku.
Hákun Djurhuus og Terji Nielsen umrøddu alstóra
týdningin, at øll stig, sum verða tikin, verða grundað
á ein skynsaman búskap. Harumframt er neyðugt at
hjálpa brúkarunum at fremja orkuskiftið við grønum
hita- og flutningsloysnum – t.e. hitapumpum og
elbilum – staðfestu umboðini hjá SEV á Torradøg
unum.

Karlamagnusarbreyt 34 el, hevði við sær, at
hvítvørurnar fingu elskaða sunnudagin 24. februar.
Talan var um átta køliskáp og átta uppvaskimaskin
ur, sum eftir ætlan skuldu umvælast sum tryggingar
skaðar.
SEV var á staðnum beinanvegin 24. februar við
stórari manning, sum fór í holt við at umvæla brekið.
Harumframt hjálptu starvsfólkini hjá SEV búfólkun
um at bjarga mati fyribils í felags frystiboks og
køliskápi, umframt at SEV bjóðaði búfólkunum
heitan mat.
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Ungur ph.d.-granskari
útvegar SEV nýggja
vitan

Bíligari streymur til
elbilar og hitapumpur
Í 2019 gjørdist møguligt hjá hita
pumpueigarum og elbilaeigarum at
fáa bíligari streym til hesar grønu
orkuloysnir

25 ára gamal ph.d.-granskari kannar
støðufestið í føroysku elskipanini
og borðreiðir úti í heimi við nýggjari
vitan frá SEV

1. apríl 2019 var settur í gildi ein serligur elprísur á
1,39 kr./kWt íroknað mvg til hitapumpur og

Hon eitur Helma Maria Tróndheim. Hon er 25 ár og

heimaløðistøðir til elbilar. Endamálið við bíligari

útbúgvin orkuverkfrøðingur. Í 2018 fór hon í holt

elprísum til hitapumpur og heimaløðing av elbilum

við eina slóðbrótandi ph.d.-verkætlan um støðu

er at skunda undir skiftið frá oljuriknum hitaskipa

festið í komandi føroysku elskipanini, sum skal

num til burðardyggari hitaskipanir, og skiftið frá
olju- og bensinriknum bilum til elbilar.

SEV vann vindútboð
í Porkeri

Treytin fyri at fáa bíligari prís fyri streym til hita
pumpu er fyrst og fremst, at sjálv hitapumpan er
góðkend sambært Bygningskunngerðini 2017. Fyri
at fáa serligan elprís fyri løðing av elbili er neyðugt,
at bilurin verður løddur í einari heimaløðistøð, ið

Nevndarformaðurin í SEV fegnaðist
um møguleikan at fara undir elfram
leiðslu úr vindorku í Suðuroy, tá SEV
á vári 2019 vann hetta vindútboðið í
kapping við ein annan tilboðsgeva
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Støð 3 á Sundi reist
Arbeiðið at víðka Sundsverkið við
Støð 3 byrjaði í 2017, og í mai 2019
var arbeiðið komið so væl áleiðis, at
bjóðað var til reisigildi á Sundi

SEV góðkennir, og sum samskiftir við yvirskipaðu
skipanina hjá SEV.

Circle í Reykjavík í oktober 2019. Ph.d.-verkætlanin
verður liðug í 2021, tá verður ungi granskarin

verður um eitt reint og trygt verk á Sundi, ið byggir

einans 27 ár og kann prýða seg við einum doktara

brúgv ímillum eina farandi tíð við oljunýtslu og eina

heiti.

orku sum gjørligt. Tó er neyðugt at byggja Sunds
verkið út við Støð 3, tí oljan verður framvegis

elorku. Jú fleiri eru um boðið, lægri verður prísurin

neyðug tiltakstrygd, eisini tá elorkan á landi í

til gagns fyri alt samfelagið, segði John Zacharias

Føroyum verður 100 prosent grøn í 2030.

sen, nevndarformaður í SEV, tá ið Orka 29. mars
2019 almannakunngjørdi, at SEV hevði vunnið

Høvuðsendamálið við verkinum er at veita trygga

vindútboðið í Porkeri.

orku til eina og hvørja tíð, eisini um grønar orku
keldur einaferð í framtíðini møguliga svíkja av breki
ella onkrari aðrari orsøk. SEV yvirtekur væntandi

Hetta kallast snildløðing. Tað ber tó til hjá kundum

fyri 34 oyru/kWt, og hitt boðið átti vindfelagið hjá

at velja skundløðing ístaðin og á tann hátt løða bilin

SEV í Neshaga, sum bjóðaði 31,55 oyru/kWt.

uttan fyri tey tíðarskeið, ið SEV ásetir. Hetta kostar
25 kr. eyka íroknað mvg. Neyðugt er við serstøkum

Um alt gongur sum ætlað, fer vindmyllulundin at

málara og sjálvstøðugari eltalvu til hesar grønu

framleiða el úr vindorku í Porkerishaganum seinna

orkuloysnir, so at SEV kann avrokna hitapumpur og

hálvár 2020.

elbilar fyri seg.

í mai 2019 og í Aalborg í juni 2019 á ráðstevnuni

dagførir og víðkar Sundsverkið soleiðis, at talan

flest møguligum luttakarum um loyvini at framleiða

framleiðarin EWT, sum beyð sær til at framleiða el

national Hybrid Power Systems Workshop” á Kreta

Helma Maria Tróndheim legði eisini fram á Arctic

vinnulívið og stovnar, er neyðugt við kapping við

soleiðis at løtt verður, tá minni trýst er á elskipanini.

legði fram á tveimum ráðstevnum – “4th Inter

sum hava verið partur av verkætlanini. Støð 3

SEV strembar áhaldandi eftir so nógvari grønari

tilboð inn. Annað boðið átti hollendski vindmyllu

vísindaligar greinar úr hondum, sum hon í 2019

bygninginum á Sundsverkinum, Støð 3, fyri teimum,

elprís til gagns fyri vanliga føroyingin eins væl og

SEV skal kunna stýra løðingini bæði í tíð og effekt,

Helma Maria Tróndheim hevur higartil greitt tvær

"Cigre Symposium".

- Skulu vit framhaldandi tryggja lægst møguligan

tilsamans 6,3 MW oman fyri Porkeri, komu tvey

fyri ein stóran part er óstøðug orka.

Hósdagin 16. mai 2019 var reisigildi hildið í nýggja

grøna framtíð við ongari olju.

Í kappingini um loyvi at seta upp vindmyllur á

grundast á 100 prosent grøna elorku í 2030, sum

Støð 3 í apríl 2020
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Sjóvarfalsætlan fekk
ES-stuðul

Landsstýrismaðurin
hitti umboð fyri SEV
Nevnd og stjórn í SEV hittu nýggja
landsstýrismannin í vinnu- og
umhvørvismálum, Helga Abraham
sen, fáar dagar eftir, at nýggja
landsstýrið tók við

Royndarverkætlanin við sjóvar
falsorku í Vestmannasundi, sum
SEV og svenska fyritøkan, Minesto,
samstarva um, fekk á sumri 2019
2,5 milliónir evrur í stuðli úr ESgrunninum, Horizon 2020
- Hetta eru sera góð tíðindi fyri Minesto og sam
starvið við SEV um sjóvarfalsorku í Føroyum. ES
vísir enn einaferð, at tey hava álit á okkara slóð

Forsætisráðharrin
vitjaði SEV

brótandi tøkni og ætlanunum at verkseta nýggja
tøkni, segði Dr. Martin Edlund, forstjóri í Minesto, tá
boðini um stuðulin úr Horizon 2020 komu.

Nevnd og stjórn í SEV høvdu strategiseminar 20.
september 2019, har m.a. varð umrøtt, hvussu
orkuøkið og serliga SEV verður viðgjørt í samgongu

Mette Frederiksen, forsætisráðharri,
vitjaði SEV saman við Bárði á Steig
Nielsen, løgmanni, á Føroyaferðini
hjá forsætisráðharranum í
november 2019

skjalinum hjá nýggju samgonguni, sum hevði tikið
við fáar dagar frammanundan, 14. september.

Leiðin gekk m.a. til Vestmannar, tá Mette Frederik
sen, forsætisráðharri, vitjaði løgmann í november

Í hesum sambandi hevði nevndarformaðurin boðið

2019. Forsætisráðharrin og løgmaður tóku sær

nýútnevnda landsstýrismanninum í vinnu- og

stundir til at støkka inn á gólvið á Mýraverkinum og

umhvørvismálum, Helga Abrahamsen, til morgun

til at hyggja nærri at orkuframleiðsluni í Vestmanna

matar og eitt prát á Hotel Runavík.

økinum.

Umframt hetta, fekk landsstýrismaðurin eina stutta

Undir vitjanini á verkinum og uppi á Mýrunum

gjøgnumgongd av brúkarakanningini um orkuøkið,

greiddu umboð fyri SEV frá orkuútbyggingunum og

sum Lóður gjørdi fyri SEV fyrra hálvár 2019. Í

framtíðarætlanum í økinum. Næsta stigið er at

kanningini kemur til sjóndar, at 89 prosent av

Minesto fekk eisini 50.000 evrur úr Horizon 2020 í

byggja eina pumpuskipan inn í fjallið, sum bæði skal

teimum spurdu taka undir við, at vit í Føroyum

juni 2018.

pumpa vatn úr byrgingini í Heygadali niðan aftur í

arbeiða fram ímóti at gerast leys av oljuni, men at

byrgingina á Mýrunum, og sum samstundis er ætlað

privatfólk samstundis aftra seg við at seta tiltøk í

Talan er um eina royndarverkætlan í Vestmanna

at verða ein framleiðsluskipan við einum nýggjum

verk í egnum bústaði, tí at tey sakna kunning og

sundi, har sonevndir Deep Green drekar, ið eru

vatnorkuverki.

vegleiðing um m.a. elbilar og serliga hitapumpur.

festir í eitt søkk á botni, og sum sveima runt í sjónum
í einum 8-tali, framleiða elorku. Drekarnir verða

Nógv fjølmiðlafólk fylgdu Mette Frederiksen, og

Landsstýrismaðurin var fegin um at fáa innlit í

ætlandi settir út í Vestmannasund fyrra hálvár

hóskvøldið 7. november var eitt innslag í høvuð

ítøkilig hagtøl um, hvussu hugburðurin hjá fólki er,

2020.

stíðindasendingini hjá TV2 úr Vestmanna, har m.a.

og hvat tørvur er á fyri at koma víðari.

greitt var frá ætlanunum hjá SEV um at byggja
Øll arbeiði í sambandi við verkætlanina verða boðin

pumpuskipan. Forsætisráðharrin tók í TV2 pumpu

Nevnd og stjórn ynsktu landsstýrismanninum blíðan

út altjóða, og stórur áhugi hevur verið frá veitarum

skipanina fram sum áhugavert dømi um grøna orku.

byr og hepna hond, og avtalað varð at stremba eftir

úr øllum heiminum at vera við í verkætlanini í

Mette Frederiksen segði, at vit síggja her, at meðan

góðum og opnum samskifti partanna millum.

Føroyum.

onnur tosa um at skapa grøna orku, so gera vit tað í
Norðurlondum og í Ríkisfelagsskapinum.
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MEST heldur
vindmyllurnar
við líka
Týski vindmylluframleiðarin ENERCON og MEST
skrivaðu á heysti 2019 undir avtalu um eftirlit og
viðlíkahald av týsku vindmyllunum í Føroyum.
- Vit fegnast um avtaluna millum MEST og ENERCON.
Tað hevur stóran týdning fyri framleiðsluna av

SEV fegnast um, at ENERCON í 2019 gjørdi avtalu
við MEST um at halda vindmyllurnar við líka. Tað
er týdningarmikið, at viðlíkahaldið er staðsett í
Føroyum

grønari orku í Føroyum, at serfrøðingar eru í
landinum, sum kunnu taka um endan beinanvegin,
um brek er á myllunum. Á tann hátt fer minst
møgulig vindorka fyri skeytið, tá møguligt brek er á
myllunum, sigur Hákun Djurhuus, stjóri í SEV.
SEV hevur havt avtalur við ENERCON um viðlíka
hald av vindmyllunum í Húsahaga og í Neshaga,
síðani tær vóru settar upp. Tær avtalurnar høvdu við
sær, at serfrøðingar skuldu ferðast úr útlondum til
Føroyar at umvæla myllurnar.
- Avtalan er eisini eitt greitt tekin um, at ENERCON
er sinnað at tryggja sær fótafesti í Føroyum, sigur
Hákun Djurhuus.

Vindmyllulundin í Neshaga.
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Góð starvsbyrjan
hevur avgerandi
týdning
Tað er týðandi fyri trivnaðin,
at byrjanin í einum starvi er
góð, ikki minst í góðum tíðum,
tá eftirspurningurin eftir
arbeiðsmegi er stórur

Vinstrumegin: Bertóra Høgnadóttir,
HR-leiðari, leggur stóran dent á at
taka væl ímóti nýggjum starvs
fólkum. Her sæst hon í samrøðu við
lærlingin Ceciliu W. Eysturdal og
Hilmar Bech, maskinmeistara á
Sundsverkinum.
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Cecilia W. Eysturdal,
lærlingur, og Elisabet
Dalsgaard, maskinmeistari.

Starvsfólkahópurin 2019
Í 2019 fingu 221 fólk útgjald gjøgnum lønaskipanina hjá SEV. Í hesum talinum er 9(11) fólk, sum hava fingið útgjald í
sambandi við nevndararbeiði, 4(4) tænastumannaeftirlønir, 47(54) hjálparfólk, avloysarar og fólk í tíðaravmarkaðum starvi
umframt tey 161(156) fólkini í føstum starvi hjá SEV.

BÝTI AV STARVSFÓLKUM

STARVSFÓLK Í FØSTUM STARVI

42%

Fyrisiting

Tøkni

161

152

147

145

156

2019

Býtisvirkir

2018

Framleiðsla

2017

kensluna, at tey geva eitt íkast.

2016

ríkt, og nýggj starvsfólk skulu beinanvegin hava

enska orðafellið, tá hon verður spurd, hvønn týdning

2015

Bergtóra Høgnadóttir, HR-leiðari í SEV, vísir á hetta

2014

so at fólk kenna seg væl. Starvið skal vera innihalds

2013

19%
2012

SEV kýtir seg at geva starvsfólkum eina góða byrjan,

2011

impression”.

2010

GÓÐA BYRJANIN

21%

2009

“You never get a second chance to make a first

Myndin vísir, hvussu tey
161 starvsfólkini í føstum
starvi við árslok 2019 eru
býtt út á eindirnar.

137

134

132

18%

148

155

158

Stabbamyndin vísir, starvsfólk í føstum starvi
við ársenda 2009 - 2019.

ein góð byrjan á einum nýggjum arbeiðsplássi hevur.
ing”, og eitt hóskandi føroyskt orð kundi verið

líkasælu frá arbeiðsgevaranum, er byrjanin minni

“mynstring”, sum vit kenna frá sjóvinnuni.

væleydnað, enn um tey verða møtt við einum brosi
og “Vælkomin, vit hava glett okkum at hitta teg”.

- Vit skulu sum arbeiðspláss gera okkara allarbesta,

Motivatión og yvirkskipað mál eru týðandi faktorar,

tá ið vit taka ímóti nýggjum starvsfólkum. Fyrsta

sigur Bergtóra Høgnadóttir.

myndin, starvsfólk fáa av nýggja arbeiðsplássinum,
kann fáa stóran týdning fyri eftirtíðina, sigur

Tað er sostatt m.a. eisini týdningarmikið, at SEV

Bergtóra Høgnadóttir, HR-leiðari í SEV.

kunnar nýggja starvsfólkið um øll grundleggjandi

STARVSALDUR

ALDUR

Miðalstarvsaldurin er 14,6 ár. Í 2019 høvdu 40 (37)
fólk ella 25% av starvsfólkunum starvast hjá SEV í
25 ár ella meira.

Miðalaldurin í starvsfólkahópinum er óbroyttur í mun til 2018. Við
árslok 2019 vóru 40 (38) starvsfólk 60 ár og eldri.

58

- Fær nýggja starvsfólkið eina byrjan, sum ber brá av

75

Á altjóða yrkismáli nevnist hetta hugtakið “onboard

2030, og hvussu starvsfólkini lyfta í felag fyri at

hesi viðurskifti. Hagtøl úr bókini Onboarding vísa,

røkka hesum máli.

39

viðurskifti. T.d. at øll elorka á landi skal vera grøn í
Hon vísir m.a. á altjóða kanningar, sum lutvíst lýsa
at 25 prosent av nýggjum starvsfólkum gevast í
29

39

starvinum innan eitt ár, og 22 prosent av hesum

áðrenn starvsfólk leita sær nýggjar leiðir, staðfestir
Bergtóra Høgnadóttir.

70-

1

60-69

50-59

40-49

8

20-29

30-39

1

-19

30-39

“Øll skulu kenna á sær, at júst teirra leiklutur
er viðkomandi, og at tey sum persónar hava
týdning fyri SEV”

20-29

loysið er lágt, tí tá verður sagt, at minni skal til,

10-19

hevur fyri nýggj starvsfólk. Ikki minst tá arbeiðs

0-9

huga, tí tær lýsa stóra týdningin, góða mynstringin

12

- Tað er kortini skilagott at hava hesar kanningar í

8

á, at hesi tøl ikki eru galdandi fyri SEV.

40-49

27

25

fólkum eru givin innan 45 dagar. Hon leggur tó dent

58

SEV / ROKNSKAPUR 2019

SEV / ROKNSKAPUR 2019

59

SEV missir – tá ið
góð fólk siga up
STARVSFELAGAR MISSA
• Meiri arbeiði, meðan bíðað verður eftir nýggjum
starvsfelaga
• Ein sparringarpartur hvørvur
• Stillstøða og tómrúm, meðan tíð fer til at læra
nýggjan starvsfelaga upp
• Ætlanir og verkætlanir útsettar
• Demotiverandi

BÚSKAPARLIGUR MISSUR
• Lýsingakostnaður
• Tíð til orðing av nýggjum lýsingum
- Øll skulu kenna á sær, at júst teirra leiklutur er

• Arbeiðstíð til setanarbólk

viðkomandi, og at tey sum persónar hava týdning

• Hølisleiga til setanarsamrøður fyri at tryggja

fyri SEV. Hetta skal vísast í verki, sigur Bergtóra

trúnaðarviðurskifti

Høgnadóttir.

• Tíð setast av til starvsbyrjan
• Persónsmenskukanningar

Hon sipar eitt nú til, at tað er týdningarmikið, at
skrivstovan er klár, og kunning er løgd á intranetið
um, at nýggja starvsfólkið byrjar – í stuttum, hvør
viðkomandi er, og hvørjar royndir nýggja starvs
fólkið hevur við sær.
BYRJANIN TÝÐANDI FYRI SEV

Dronningens
fortjenstmedalje
fyri 40 ár í SEV

Aloftast hava deildarleiðarin og HR-leiðarin eitt
prát við nýggja stavsfólkið, tá tveir til tríggir mánaðir
eru farnir.
- Í hesum samrøðum kanna vit eftir, um starvssetan

Bergtóra Høgnadóttir sigur, at nýggj starvsfólk

in er í samsvari við tað, sum partarnir væntaðu av

koma inn við nýggjum eygum, og tí kunnu tey ofta

hvørjum øðrum. Her finna vit eisini út av, um neyðugt

undrast og vísa SEV á viðurskifti, har tað er hóskandi

er at gera tillagingar. Sjálvandi er eisini ynskiligt, at

at broyta eitthvørt.

Kurt Andersen, leiðandi montørur, fekk í
oktober 2019 heiðursmerki frá Margrethu
drotning fyri trúgva tænastu hjá SEV í 40 ár

vit geva hvørjum øðrum viðurkenning, serliga so at
starvsfólkið veit, hvat viðkomandi hevur gjørt væl,

- Tað er eisini greitt, at tá starvsfólk siga seg úr starvi,

greiðir HR-leiðarin frá.

kann tað vera sera kostnaðarmikið fyri arbeiðs
plássið og starvsfelagar, sum kunnu fáa eyka arbeiði.
Starvsskifti kosta pengar og orku, og tí er tað serliga
ørkymlandi, um tað hendir við stuttum millumbilum,
Tað er stórur heiður at fáa slíka viðurkenning fyri

- Eg havi ikki tal á, hvussu ofta eg havi verið úti og

sítt arbeiði, men sanniliga eisini stórur heiður fyri

arbeitt upp á linjur á jólum. Men soleiðis er ikki

Samanumtikið staðfestir HR-leiðarin, at tað altíð

SEV, at fólk støðast her so væl og so leingi, segði

longur. Nú er so stórur partur av netinum lagdur

loysir seg at geva nýggjum starvsfólkum eina góða

Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, í røðu síni fyri Kurt

sum kaðlar, so tað er bert hendingaferð, at veðrið

byrjan, og hetta fer SEV framhaldandi at seta

Andersen, tá hann fekk dronningens fortjenst

ávirkar streymin, sigur Kurt Andersen.

sjóneykuna á.

medalje fyri 40 ár í starvi hjá SEV.

- Í hesum sambandi loyvi eg mær at vísa á, at

Í 40 ár hevur Kurt Andersen verið við til at byggja,

væl, hóast tað mangan var øgiliga krevjandi og

starvsaldurin í SEV er høgur. Vit hátíðarhalda

halda við líka og dagføra elnetið hjá føroyingum.

stríggið á vetrartíð at skula út at arbeiða í illveðri, tá

javnan bæði 25 og 40 ára starvsdagar. Tað borgar

Kurt Andersen fór sum 15 ára gamal í fyribilsstarv

øll onnur leitaðu sær inn.

fyri trivnaði, og hetta er í góðum samsvari við

sum linjumaður, og hann var beinanvegin sendur í

okkara trivnaðarkanningar, sum vísa, at starvsfólka

fjøllini at seta linjur upp. Í hesum starvi ferðaðist

- Mær hevur altíð dámt væl hart, kropsligt arbeiði,

hópurin trívist væl, sigur Bergtóra Høgnadóttir at

hann kring allar Føroyar.

friðin í fjøllunum og teir góðu starvsfelagarnar, sigur

sigur Bergtóra Høgnadóttir.

“Vit hátíðarhalda javnan
bæði 25 og 40 ára starvs
dagar. Tað borgar fyri
trivnaði, og hetta er í
góðum samsvari við okkara
trivnaðarkanningar, sum vísa,
at starvsfólkahópurin trívist
væl”

Serliga arbeiðið í fjøllunum hóvaði Kurt Andersen

enda.

Kurt Andersen.
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og Umhvørvi
Grønur roknskapur
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Mynd 1. Trygdarskipanin hjá SEV.

TRYGDARNEVND
HEILSU-, TRYGDAR- OG UMHVØVISPOLITIKKUR

Vit hava eitt opið samstarv við íognarar og avvarð

SEV leggur stóran dent á heilsu, trygd og umhvørvi,

andi myndugleikar til frama fyri framhaldandi

og hevur tí eina deild, sum burturav tekur sær av

menning innan heilsu-, trygdar- og umhvørvismál.

Robert Joensen
Trygdarumboð

Vilhelm Hansen
Trygdarumboð

Otto West
Arbeiðsleiðari

Jørgin Mørkøre
Arbeiðsleiðari

Annika F. Berg
HTU-leiðari

Hákun Djurhuus
Stjóri

Jón Nielsen
Deildarstjóri, Net,
Rakstrarleiðari

Heri Mortensen
Deildarstjóri
Framleiðsla

Bogi Bendtsen
Deildarstjóri
Fyrisiting

BÝTISVIRKIR
SUÐURØKI

BÝTISVIRKIR
MIÐØKI

BÝTISVIRKIR
NORÐURØKI

SUNDSVERKIÐ

VERKINI Í
SUÐUROY

VERKINI Í
VESTMANNA

Otto West
Arbeiðsleiðari

Mads á Heyggi
Arbeiðsleiðari

Henrik Eskildsen
Arbeiðsleiðari

Jørgen Mørkøre
Arbeiðsleiðari

Jóanes Norðberg
Arbeiðsleiðari

Eyðbjørn F. Petersen
Arbeiðsleiðari

Poul Bech
Trygdarumboð

Elias Mikkelsen
Trygdarumboð

Robert Joensen
Trygdarumboð

Vilhelm Hansen
Trygdarumboð

Poul Dan Kjærbo
Trygdarumboð

Tróndur Emil við Á
Trygdarumboð

heilsu-, trygdar- og umhvørvisviðurskiftum í
felagnum.

Vit meta um og velja tilfarsveitarar, arbeiðstakarar
og samstarvsfelagar við atliti at teirra atferð innan

SEV orðaði hin 17. desember 2008 Heilsu-, Trygdar-

heilsu, trygd og umhvørvi.

og Umhvørvispolitikk (HTU), ið er alment tøkur á
heimasíðuni hjá SEV. HTU politikkurin varð dagførdur

Vit halda lógir og myndugleikakrøv á heilsu-,

26. oktober 2018 og er soljóðandi:

trygdar- og umhvørvisøkjunum og virka fyri at
halda landsins stevnumið og altjóða sett mál á

Heilsu-, Trygdar- og Umhvørvispolitikkur

nevndu økjum.

HTU-politikkurin er staðfestur á leiðslustigi, og
hann er týðandi arbeiðsamboð, sum øll starvsfólk

Vit eggja hvørjum øðrum at vera virkin innan heilsu-,

hjá SEV skulu halda seg til í dagliga arbeiðinum.

trygdar- og umhvørvisarbeiði.

Vit gera okkara besta fyri at verja heilsuna og trygdina

TRYGD

hjá starvsfólkunum og virka fyri, at okkara virksemi

SEV er eitt framkomið virki, sum raðfestir trygd og

ikki elvir til skaða á starvsfólk ella nakran annan, sum

arbeiðsumhvørvi frammarlaga til gagns fyri okkum

er í nánd av virksemi okkara.

øll.

Vit verja umhvørvið, og vit leggja dent á at stimbra

Trygdararbeiði

nýtsluna av varandi orkukeldum.

Í 2019 hevur trygdararbeiðið hjá SEV millum annað

TRYGDARBÓLKAR

BÝTISVIRKIR

FRAMLEIÐSLA

snúð seg um at gera tilbúgvingarætlan í sambandi við
Vit velja ta bestu atkomiligu tøknina við atliti at

nýtslu av falltrygdarútgerð og at innføra auditskipan,

heilsu, trygd, umhvørvi og búskapi og leggja dent á,

sum tryggjar, at SEV við skikkaðum starvsfólki ger

at starvsfólkini hava bestu førleikar.

stakroyndir fyri at tryggja, at trygdarviðurskiftini
eru í lagi.

Vit nýta alt tilfeingi og tilfar á skilabesta hátt og
halda okkara virki reint og ruddiligt, og vit rudda

VERKIÐ Á STROND
OG ÚTOYGGJAR

FRAMLEIÐSLA,
VATN OG ORKA

FYRISITING

VERKFRØÐI

ELTØKNI

INNLEGGING

Sæmund Tausen
Arbeiðsleiðari

Heri Mortensen
Arbeiðsleiðari

Bogi Bendtsen
Arbeiðsleiðari

Høgni Hansen
Arbeiðsleiðari

H. Brian Joensen
Arbeiðsleiðari

Eirikur Norðberg
Arbeiðsleiðari

Rógvi Rasmussen
Trygdarumboð

Karl Martin Klein
Trygdarumboð

Katrin Petersen
Trygdarumboð

Eirikur Norðberg
Trygdarumboð

Morten B. Hansen
Trygdarumboð

Anna Vang
Trygdarumboð

Á mynd 1 sæst trygdarskipanin hjá SEV.

altíð upp eftir okkum.
Persónskaðar
Vit arbeiða skipað og miðvíst við heilsu, trygd og

Hóast SEV arbeiðir skipað við trygdini, og visjónin

umhvørvi. Trygdarnevnd, trygdarumboð og starvs

er, at eingir skaðar henda, slepst ikki heilt undan

fólk verða tikin við uppá ráð, áðrenn avgerðir verða

skaðum. Á mynd 2 sæst tal av persónskaðum, sum

tiknar. Hetta fyri áhaldandi at betra úrslitini á hesum

hava havt við sær óarbeiðsføri í ein ella fleiri dagar

økjum.

umframt skaðadagin. Í 2019 eingin persónskaði

FRAMLEIÐSLA

fráboðaður Arbeiðseftirlitinum.

2019

1
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2017

1

2016

2015

2014

2013
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1

2
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2

2008
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1

2

2
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2
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2000
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Mynd 2. Tal av
persónskaðum, ið
hava haft við sær
óarbeiðsføri í ein ella
fleiri dagar umframt
skaðadagin, og sum
eru fráboðaðir
Arbeiðseftirlitinum.

2004

2

3

4

5

Á mynd 2 sæst tal av persónskaðum.

1996

virksemi.

7

PERSÓNSKAÐAR
1996-2019

Vit hava eina tilbúgving, ið altíð er lagað eftir okkara
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Galdandi umhvørvisgóðkenningar

UMHVØRVIÐ

65

Sett í gildi

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllum hjá SEV í Neshaga

14.05.04

Umhvørvisgóðkenning av elverkinum á Sund

28.03.18

Á mynd 3 sæst ein mynd av høvuðsárinunum,

Vágsverkið. SEV hevur seks vatnorkuverk – Strond,

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllum hjá Elfelagnum SEV í Neshaganum

13.01.12

virksemið hjá SEV hevur á umhvørvið í sambandi við

Eiðisverkið, Fossáverkið, Mýruverkið, Heygaverkið

Umhvørvisgóðkenning av elverkinum í Vági

18.11.15

elframleiðslu. Vinstrumegin á myndini sæst, hvørji

og verkið í Botni. Harumframt fimm smáverk, sum

evni verða nýtt í framleiðsluni. Ovast og niðast á

elveita Fugloy, Mykines, Koltur, Skúvoy og Stóru

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllum hjá Elfelaganum SEV í Húsahaga

16.01.13

myndini sæst, hvørji evni ávikavist verða útleidd til

Dímun.

luft og sjógv í framleiðsluni. Á høgru síðu sæst,
hvørji evni fáast burtur úr framleiðsluni – til dømis

SEV hevur harafturat seks vindmyllur í Neshaga í

kann nevnast el og fjarhiti.

Eysturoynni og 13 vindmyllur í Húsahaga omanfyri

Umhvørvisgóðkenningar

Útlát til luftina

Tórshavn, og eina sólorkulund í Sumba. Framleiðslu

Fyritøkur, virki ella útbúnaðir, ið eru at finna í

Eitt tað størsta árinið á umhvørvið er brenningin av

tøl við sólorku eru tó ikki við í hesi frágreiðing.

fylgiskjalinum til Løgtingslóg um umhvørvisvernd,

fossilum brennievnum. Størsti parturin av CO2-

sum framleiða eftir tørvi. Av hesum 13 verkunum

skulu hava eina umhvørvisgóðkenning. Tey virki ella

útlátinum frá virkseminum hjá SEV stavar frá

eru trý stór oljurikin verk – Strond, Sund og

útbúnaðir, talan er um hjá SEV, eru Sundsverkið,

oljunýtsluni til framleiðslu. Harnæst stavar

Vágsverkið og vindmyllurnar í Neshaga og Húsa

CO2-útlátið frá oljunýtsluni til upphiting av bæði

haga. Í 2018 hevur SEV fingið nýggja umhvørvis-

bygningum og motorum umframt oljunýtslu til

góðkenning á Sundsverkinum í sambandi við

flutning við arbeiðsakførum hjá SEV. Mynd 4 vísir,

Tann vanliga elframleiðslan fer fram á 13 verkum,

útbyggingingina av verkinum.

hvussu stórt útlátið av CO2 var í 2019 og mynd 5
vísir, hvussu stórt útlátið av CO2 hevur verið frá
2008 til og við 2019.

Mynd 3. Yvirlit yvir tey høvuðsárin, virksemið hjá SEV hevur á umhvørvið.

Mynd 4

Yvirskipaða málið hjá SEV er at gerast 100% grøn í

ÚTLÁT AV CO2
2019
ÁVIRKAN
á djóra- og
plantulív

ÚTLÁT TIL LUFT
CO2, SO2, NOx, støv
tungmetallir

ÓLJÓÐ
Larmur frá
motorum o.ø.

2030. Á næstu mynd sæst hvussu býtið er millum
grønu og termisku framleiðsluna hjá SEV, eisini
Oljunýtsla til upphiting:
205 tons CO2

BURTURKAST
Metal
Pappír / klútar
Kemikaliierestir
Bjálvingarrestir
Asfalt o.a. ísv. avgrevstur

Oljunýtsla til
framleiðslu

147.464
tons CO2

ORKUNÝTSLA
Egin elnýtsla
Tungolja
Gassolja
Bensin/Diesel (bilar)
Vatn og Vindur

Oljunýtsla til flutning
við virkisbilum:
217 tons CO2
Útlát tilsamans:
147.886 tons CO2
Elframleiðsla í alt:
386.087 MWt

FRAMLEIÐSLA
El og fjarhiti

NÝTSLA AV HJÁLPI-EVNUM
Vaskievni, olja og
kemikaliir

ÚLÁT TIL SJÓGV
Frárensluvatn frá oljuútskiljara
Kloakkútlát
Termisk útleiðing/sjógvur til køling
Vatn frá turbinum

FRÁRENSLUVATN
Oljuleivdir o.a.

ÓHAPP
Oljuleki

ÁVIRKAN á djóralív
á sjógvi og havbotni

Specifik CO2:
383 g/kWt

sæst hvussu elframleiðslan økist frá 2008 til 2019.
Síggjast kann, at framleiðslan úr grønaru orku var
40% í 2019.
Seinastu árini hevur SEV keypt fleiri elbilar, hetta
millum annað fyri at minka um útlátið av CO2.
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Burturkast

kallast serligt dálkandi burturkast – eitt nú kemikalii

verður tyrvt roknað sum serliga tyngjandi fyri

førðum eru tengd at ymiskum verkætlanum, har

Gjøgnum virksemið hjá SEV verður nógv burturkast

restir.

umhvørvið, men tá ið hesi í flesu førum er ódálkað

onnur gera hetta arbeiðið fyri okkum.

framleitt. Ein stórur partur av tí framleidda burtur

mold og grót, sum verður endurnýtt, eru hesi tøl

kastinum verður brent og endurnýtt, og eisini verður

Í sambandi við grevstur verður nógv mold, grót o.a.

ikki tikin við í yvirlitinum. Ein onnur orsøk er, at tað

Á mynd 8 sæst yvirlit yvir burturkast til endurnýtslu

burturkast sent til serviðgerð, hetta er tað sum

latið til tyrvingarplássini. Vanliga verður tað, sum

er torført at fáa savnað øll hesi tøl, tí at tey í fleiri

frá 2017 til 2019. Størsti parturin av burturkast
inum til endurnýtslu er spillolja, sum verður latin
IRF. Eisini er jarn og metal ein stórur partur.

Mynd 5.

Mynd 7

Myndin vísir, at fleiri káplar og akkumulatorar eru

500

400.000

450

350.000

350

frammanundan. Á Havnarverkinum eru nógvir
gamlir káplar ruddaðir burtur, og eisini hevur

12390 kg

450.000

latnir til endurnýtslu í 2019 samanborið við árini

BURTURKAST TIL BRENNING, TYRVING,
ENDURNÝTSLA OG SERLIGT DÁLKANDI
2017 - 2019

høvuðsgoymslan í Vestmanna beint káplar burtur.
Harumframt eru á Sundsverkinum og verkinum á
Strond skiftir gamlir akkumulatorar. Meiri spillolja er

2017

-

Brenning
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2011

Útlát í alt (tons CO2)

2012

2013

2014
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Elframleiðsla í alt (MWt)
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2017
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Brenning
(tons)

Tyrving
(m3)

Endur
nýtsla
(m3)

seinni varð send veitaranum aftur.

532 kg

488 kg

Endur
nýtsla
(kg)

352 kg

5862 kg

1550 kg

1367 m3

50

1159 m3

50.000

770 m3

100

36 m3

100.000

30 m3

150

21 m3

150.000

17 tons

200

óvanligari levering av tungolju á sumri 2019, ið

18 tons

200.000

saman við meiri framleiðslu í 2019 og eisini av eini

2019

14 tons

250

398 m3

250.000

latin til endurnýtslu í 2019, og hongur hetta bæði

2018

380 m3

300

430 m3

300.000

Specifik CO2 (g/k Wt)

Útlát í alt (tons CO2)
Elframleiðsla í alt (MWh)

ÚTLÁT AV CO2 2008 - 2019

Serligt
dálkandi
(kg)

Specifik CO2 (g/k Wt)

Mynd 6.

Mynd 8

BÝTIÐ Í % MILLUM TERMISKA (OLJU) OG GRØNA (VATN OG VIND) ORKU 2008 - 2019
400.000

11530 kg

80%

2017
2018

0
2008
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2009

2010
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2011

2012

2013

Vind (+import)

2014

2015

2016

2017

Elframleiðsla tilsamans (MWt)

2018

2019

Káplar (kg)

Ljósrør og
sparuperur
(kg)

Elektronik
kur (kg)

Akkumola
torar (kg)

Køli/Frysti
skáp (kg)

Papp og
pappír (m3)

Jarn og
metal (m3)

1226 m3

996 m3

513 m3

3 m3

Rør (m3)

0

0

90 m3

86 m3

178 m3

51 m3

66 m3

80 m3

0

50 kg

0

717 kg

240 kg

0

734 kg

80 kg

5 kg
0%

85 kg

100.000
20%

63 kg

40%

4759 kg

200.000

2019

1460 kg

Býti í %

60%

Elframleiðsla í alt (MWt)

300.000

79 kg

100%

BURTURKAST TIL ENDURNÝTSLU
2017 - 2019

Spillolja (m3)
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Leiðsluátekning
Nevndin og stjórnin hava í dag lagt fram ársfrásøgn

desember 2019 og av úrslitinum av virksemi

ina fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember

samtaksins og móðurfelagsins og av peninga

2019 hjá Elfelagnum SEV samtakinum.

streyminum hjá samtakinum fyri roknskaparárið 1.
januar - 31. desember 2019.

Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ársroknskapar
Leiðslufrágreiðingin rúmar, eftir okkara fatan, eina

lógina.

rættvísandi frágreiðing um tey viðurskifti, sum
Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er

frágreiðingin umrøður.

hóskandi, og at samtaks- og ársroknskapurin gevur
eina rættvísandi mynd av samtaksins og móður

Tórshavn, hin 3. apríl 2020

felagsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu pr. 31.

Stjórn

Fíggjarleiðsla

Hákun Djurhuus
Stjóri

Bogi Bendtsen
Deildarstjóri fyri fyrisiting

John Zachariassen
Formaður

Hans Jákup Johannesen
Næstformaður

Marin Katrina Frýdal

Jónsvein Hovgaard

Sune Jacobsen

Vinjard Tungá

Nevnd

Kristian Eli Zachariasen
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Átekning frá óheftum grannskoðara
TIL KAPITALEIGARARNAR Í ELFELAGNUM SEV

konsernin og felagið megna at halda fram við

• Fáa eina fatan av innanhýsis eftirlitinum, sum er

møguligar týðandi manglar í innanhýsis eftirlit
inum, sum vit eyðmerkja undir grannskoðanini.

rakstrinum; at upplýsa um viðurskifti viðvíkjandi

viðkomandi fyri grannskoðanina, fyri at kunna

NIÐURSTØÐA

framhaldandi rakstri, har tað er viðkomandi;

leggja grannskoðanina til rættis eftir umstøðun

Vit hava grannskoðað konsernroknskapin og

umframt at gera konsernroknskapin og ársrokn

um, men ikki fyri at kunna gera eina niðurstøðu

UMMÆLI AV LEIÐSLUFRÁGREIÐINGINI

ársroknskapin hjá Elfelagnum SEV fyri roknskapar

skapin eftir roknskaparmeginregluni um framhald

um dygdina á innanhýsis eftirlitinum.

Leiðslan hevur ábyrgdina av leiðslufrágreiðingini.

árið 1. januar - 31. desember 2019 við nýttum

andi rakstur, uttan so at leiðslan hevur í hyggju at

roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu,

avtaka konsernina ella felagið, steðga rakstrinum,

eginognaruppgerð og notum fyri bæði konsernina

ella at leiðslan í roynd og veru ikki hevur annan

nýtir, er hóskandi, og um tær roknskaparligu

ársroknskapin fevnir ikki um leiðslufrágreiðingina,

og felagið umframt pengastreymsuppgerð fyri

møguleika enn at gera tað.

metingarnar og tilhoyrandi upplýsingar, sum

og vit geva onga váttan við vissu um leiðslufrágreið

leiðslan hevur gjørt eru rímiligar.

ingina.

konsernina. Konsernroknskapurin og ársroknskap
urin eru gjørdir eftir ársroknskaparlógini.

• Taka støðu til um roknskaparhátturin, sum leiðslan

Okkara niðurstøða um konsernroknskapin og

ÁBYRGD GRANNSKOÐARANS AV AT GRANN
SKOÐA KONSERNROKNSKAPIN OG ÁRSROKN

• Gera niðurstøðu um, hvørt tað er hóskandi, at

Í sambandi við okkara grannskoðan av konsernrokn

Tað er okkara fatan, at konsernroknskapurin og

SKAPIN

leiðslan hevur gjørt konsernroknskapin og

skapinum og ársroknskapinum er tað okkara ábyrgd

ársroknskapurin geva eina rættvísandi mynd av

Okkara endamál er at fáa grundaða vissu fyri, at

ársroknskapin við støði í roknskaparmeginregluni

at lesa leiðslufrágreiðingina og í hesum sambandi at

ognum, skyldum og fíggjarligu støðuni pr. 31.

konsernroknskapurin og ársroknskapurin í síni heild

um framhaldandi rakstur, umframt um tað við

umhugsa um leiðslufrágreiðingin er í týðandi

desember 2019 hjá konsernini og felagnum, av

ikki hava týðandi skeivleikar, uttan mun til um

støði í teimum grannskoðanarprógvum, sum eru

ósamsvari við konsernroknskapin og ársroknskapin

úrslitinum av virkseminum hjá konsernini og

skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, og at

fingin til vega, er týðandi óvissa um hendingar og

ella ta vitan, ið vit hava fingið undir grannskoðanini,

felagnum umframt av pengastreymunum hjá

geva eina grannskoðanarátekning við eini niður

viðurskifti, sum kunnu viðføra týðandi iva, um

ella á annan hátt tykist at hava týðandi skeivleikar.

konsernini í roknskaparárinum 1. januar - 31.

støðu. Grundað vissa er vissa á høgum stigi, men er

konsernin og felagið megna at halda fram við

desember 2019 samsvarandi ársroknskaparlógini.

ikki full trygd fyri, at ein grannskoðan, sum er gjørd

rakstrinum. Um okkara niðurstøða er, at tað er ein

Okkara ábyrgd er eisini at umhugsa um kravdu

eftir ásetingunum í altjóða standardum um grann

týðandi óvissa, skulu vit í okkara grannskoðanar

upplýsingarnar eftir ársroknskaparlógini eru

GRUNDARLAG FYRI NIÐURSTØÐUNI

skoðan og øðrum ásetingum, sum eru galdandi í

átekning vísa á upplýsingar um hesi viðurskifti í

umrøddar í leiðslufrágreiðingini.

Grannskoðanin er løgd til rættis í samsvari við

Føroyum, altíð kann avdúka týðandi skeivleikar, tá

konsernroknskapinum og ársroknskapinum ella,

altjóða standardir um grannskoðan og aðrar

slíkir eru. Skeivleikar kunnu koma fyri orsakað av

um hesar upplýsingar ikki eru nøktandi, tillaga

Við støði í gjørda arbeiðinum er tað okkara fatan, at

ásetingar, sum eru galdandi í Føroyum. Okkara

sviki ella mistøkum og kunnu metast at vera týðandi,

okkara niðurstøðu. Okkara niðurstøður byggja á

leiðslufrágreiðingin er í samsvari við konsernrokn

ábyrgd eftir hesum standardum og ásetingum er

um tað kann væntast, at teir hvør sær ella saman

tey grannskoðanarprógv, sum vit hava fingið fram

skapin og ársroknskapin, og at hon er gjørd í samsvari

nærri greidd frá í niðanfyri standandi broti ”Ábyrgd

ávirka fíggjarligu avgerðirnar, sum roknskaparbrúk

til dagfestingina á okkara grannskoðanarátekning.

við ásetingarnar í ársroknskaparlógini. Vit eru ikki

grannskoðarans av at grannskoða konsernrokn

ararnir taka við støði í konsernroknskapinum og

Hendingar og viðurskifti í framtíðini kunnu tó føra

vorðin varug við týðandi skeivleikar í leiðslufrágreið

skapin og ársroknskapin”. Vit eru óheft av konsernini

ársroknskapinum.

við sær, at konsernin og felagið ikki longur megna

ingini.

at halda fram við rakstrinum.

samsvarandi altjóða etisku krøvunum fyri grann

Tórshavn, hin 3. apríl 2020

skoðarar (etisku reglunum hjá IESBA) og øðrum

Sum ein liður í grannskoðanini, ið verður gjørd eftir

ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, og vit hava

altjóða standardum um grannskoðan og øðrum

hildið okkara etisku skyldur, sum ásettar eru í

ásetingum, sum eru galdandi í Føroyum, gera vit

innihaldið í konsernroknskapinum og ársroknskap

hesum standardum og krøvum. Tað er okkara fatan,

yrkisligar metingar og hava eitt yrkisligt ivingarsemi

inum, herundir upplýsingarnar í notunum,

at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið

undir grannskoðanini. Har vit eisini:

umframt um konsernroknskapurin og ársrokn

• Meta um samlaðu framløguna, bygnaðin og
P/F JANUAR
løggilt grannskoðanarvirki

skapurin vísa tey undirliggjandi handilsviðurskifti

kunnu vera grundarlag undir okkara niðurstøðu.
• Eyðmerkja og meta um váðan fyri týðandi

og hendingar á ein slíkan hátt, at tað gevur eina

Hans Laksá		

Jógvan Amonsson

rættvísandi mynd av hesum.

Statsaut. revisor		

Statsaut. revisor

ÁBYRGD LEIÐSLUNNAR AV KONSERNROKN

skeivleikum í konsernroknskapinum og ársrokn

SKAPINUM OG ÁRSROKNSKAPINUM

skapinum, uttan mun til um skeivleikarnir standast

Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein konsern

av sviki ella mistøkum, leggja til rættis og gera tey

roknskap og ársroknskap, ið geva eina rættvísandi

grannskoðanararbeiðir, sum hesir váðar krevja,

fíggjarligu upplýsingunum um fyritøkurnar ella

mynd í samsvari við ársroknskaparlógina. Leiðslan

umframt fáa til vega tey grannskoðanarprógv,

handilsvirksemið í konsernini til tess at røkka eini

hevur harumframt ábyrgdina av tí innanhýsis eftirliti,

sum eru nøktandi at vera grundarlag undir okkara

niðurstøðu um konsernroknskapin. Vit hava

ið leiðslan metir skal til, fyri at konsernroknskapurin

niðurstøðu. Váðin fyri ikki at varnast týðandi

ábyrgdina av at leiða, hava eftirlit við og at gera

og ársroknskapurin kunnu gerast uttan týðandi

skeivleikar, sum standast av sviki, er størri, enn tá

konserngrannskoðanina. Vit hava evstu ábyrgdina

skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast

talan er um týðandi skeivleikar, sum standast av

av grannskoðanarniðurstøðuni. Vit samskifta við

av sviki ella mistøkum.

mistøkum, tí svik kann vera av samanløgdum

ovastu leiðsluna um millum annað vavið á ætlaðu

ráðum, skjalafalsan, tilætlaðari burturúrlegging,

grannskoðanini, og nær grannskoðað verður, og

Tá konsernroknskapurin og ársroknskapurin verða

villleiðingum ella við at skúgva innanhýsis eftirlitið

eisini um týðandi eygleiðingar, herundir um

gjørdir, hevur leiðslan ábyrgdina av at meta, um

til viks.

• Fáa hóskandi og egnað grannskoðanarprógv fyri
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Høvuðs‑ og lyklatøl

Árið 2019 í stuttum

INNTØKUBÝTI
Upphæddir í t. DKK

2019

2018

2017

2016

2015

Nettosøla

508.788

427.460

432.277

420.270

421.952

Úrslit áðrenn av- og niðurskrivingar

226.211

197.097

226.255

243.621

221.483

Rakstrarúrslit

112.612

81.960

123.513

150.383

127.897

Fíggjarligir postar, netto

-37.040

-34.634

-32.948

-48.286

-24.830

Ársúrslit

62.379

38.084

88.974

92.754

103.067

ÚRSLIT EFTIR SKATT

ÍLØGUR

62,4

342

690

Leiðslan er nøgd við úrslitið.
Ætlað var við 62,7 mió. kr.

Flestu innan framleiðslu, men netið verður
eisini áhaldandi styrkt og bygt út

Í árinum er nýggj fígging á 350 mió. kr.
fingin til vega til íløgur og rakstur komandi
árini

NETTOSØLA

EGINOGNARPARTUR

GWT-SØLA

MIÓ

Rakstrarroknskapur

Fíggjarstøða
Fíggjarstøðujavni

2.918.099

2.722.020

2.447.178

2.303.961

125.123

190.785

247.993

335.498

221.889

Eginogn

1.344.822

1.207.723

1.196.397

1.141.003

1.042.921

Langfreistað skuld

1.446.277

1.341.582

1.133.188

1.042.116

830.000

Renting av eginogn

4,40%

3,20%

7,60%

8,10%

10,4%

Ognaravkast

4,00%

3,20%

5,20%

7,10%

6,9%

Tøkur peningur

6,1

6,2

4,2

3,1

2,8

0,17

0,16

0,18

0,18

0,22

46,10%

44,40%

48,90%

49,50%

53,2%

Ognarumferð
Eginognarpartur

MILLIÓNIR KRÓNUR

MIÓ

MILLIÓNIR KRÓNUR

MILLIÓNIR KRÓNUR

19,2

46,1

NETTOSKULD OG EBITDA

GRØN ORKA

6,1

40,4

Lutfallið millum nettoskuldina
og EBITDA

Talið er væl lægri enn undanfarin ár

%

PROSENT

%

PROSENT

*) Lyklatølini eru útroknað í samsvari við Den Danske Finansanalytikerforenings „Anbefalinger & Nøgletal 2010“.

ÚTROKNING AV LYKLATØLUM
Høvuðs- og lyklatølini í yvirlitinum eru roknað soleiðis:

(LUTFALL)
Renting av eginogn

Úrslit av vanligum rakstri eftir skatt x 100
Miðal eginogn

Ognaravkast

Úrslit av primerum rakstri x 100
Miðalvirði av aktivum

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld (skuld – tøkur peningur)
EBITDA

Ognarumferð

Nettosøla
Aktiv tilsamans

Eginognarpartur

Eginogn ultimo x 100
Aktiv tilsamans

MIÓ

1.960.373

Lyklatøl *)

Skuld netto/EBITDA

TØKT GJALDFØRI

%

PROSENT

9,3
PROSENT

%
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Leiðslufrágreiðing
ENDAMÁLIÐ HJÁ SEV

ROKNSKAPARLIGA GONGDIN Í MUN TIL

LØNARKOSTNAÐUR 5 MIÓ. KR. HÆGRI ENN

enn ætlað. Hetta viðførir minni avskrivingar.

Elfelagið SEV er eitt interkommunalt lutafelag, ið

FÍGGJARÆTLANINA 2019

ÆTLAÐ

Orsøkirnar eru, at ætlað varð við, at arbeiðið upp á

Hesin meirkostnaður stavar í høvuðsheitum frá

vindmyllulundirnar í meginøkinum skuldi fremjast í

ÚRSLITIÐ FYRI 2019 GJØRDIST 62,4 MIÓ. KR.

tveimum javningum av lønarskyldunum. Tann fyrsta

árinum, og at vindmyllulundin í Suðuroy var komin

hevur til endamáls at fáa til vega elmegi og býta
hana millum íbúgvarnar í limakommununum.

Úrslitið áðrenn skatt gjørdist 75,6 mió. kr. móti

er ein javning upp á 2,8 mió. kr. av skyldunum til

longri í árinum. Hetta gjørdist ikki so, og SEV kemur

VINNULIGAR MEGINREGLUR

ætlað 76,5 mió. kr. Úrslitið eftir skatt gjørdist 62,4

tænastumannaeftirlønirnar. Hesar verða at javna

bert at fremja útbyggingina á Eiði og ikki í Hoyvíks

Sambært elveitingarlógini § 3, stk. 1 stendur, at

mió. kr. móti ætlað 62,7 mió. kr. Leiðsla felagsins er

við millum annað í gongdini í marknaðarrentuni og

haganum soleiðis, sum málið fyriliggur í løtuni.

kommunur kunnu luttaka í elveitingarvirksemi

nøgd við úrslitið.

miðallivitíðini hjá fólki. Tann seinra javningin er

Útbyggingin á Eiði verður ikki liðug fyrr enn í

javning av skyldugum lønarkostnaði, millum annað

komandi ári, eitt ár seinri enn av fyrstan tíð ætlað.

til yvirtíð og feriu v.m. fyri 2,2 mió. kr.

Somuleiðis eru íløgurnar í framleiðslueindir

sambært § 1, stk. 1 uttan mun til ásetingar í § 50,
stk. 1 í kommunustýrislógini. Í sambandi við, at

NETTOSØLAN 20 MIÓ. KR. HÆGRI ENN ÆTLAÐ

elveitingarøkið partvíst bleiv liberaliserað, fingu

Nettosølan er nú farin upp um eina hálva mia.kr., og

kommunurnar heimild til at reka elframleiðslu á

sølan hevur sett met við 350,4 GWt. Ætlað varð við

EBITDA 11 MIÓ. KR. LÆGRI ENN ÆTLAÐ

nakað minni enn ætlað. Harumframt er elsti

vinnuligum grundarlagi.

eini øking av elsøluni upp á góð 7%, meðan henda

Hægru inntøkur felagsins hava gjørt, at EBITDA talið

parturin av Sundsverkinum liðugt avskrivaður.

gjørdist góð 9%. Samanlagt eru nettoinntøkurnar

ikki gjørdist so vánaligt, sum hægri kostnaðurin fyri

Eftir viðtøkum elfelagsins skal endamálið fremjast

20,1 mió. kr. meiri enn ætlað, og henda meirinntøka

olju, tilfar og lønir vildi viðført. Tó er EBITDA ikki

RENTUKOSTNAÐURIN ÁLEIÐ SUM ÆTLAÐ

sambært vinnuligum meginreglum á búskaparliga

kemur frá eini hægri enn ætlaðari kWt-sølu og

sum ætlað, og leggur hetta trýst á búskap felagsins í

Rentukostnaðurin gjørdist 1 mió. kr. hægri enn

tryggum støði og við fyriliti at náttúru og umhvørvi.

íbindingargjøldum.

mun til skuldarbinding til at fremja ætlaðar íløgur.

ætlað og má metast áleið sum ætlað. Frávikið stavar

Ætlað varð, at nettoskuldin í mun til EBITDA skuldi

einamest frá, at nú verður rindað renta av inni
standandi í peningastovnum.

felagsins nakað seinkaðar. Íløgurnar í net eru eisini

Eftir elveitingarlógini skal SEV (netvirksemið)
fíggjarliga hvíla í sær sjálvum soleiðis, at inntøkur

Inntøkan frá kWt-søluni er 470,0 mió. og henda

verða 6,0 ferðir, men hetta lyklatal gjørdist tá

nar eru hóskandi til at gjalda rakstur og ætlaðar

stavar serstakliga frá eini øking í søluni til fiskivinnu

samanum kom 6,1 ferðir – nakað hægri enn ætlað.

neyðugar íløgur. Í loyvunum hjá SEV fyri einstøku

og aling og framleiðslu- og byggivirksemi. Eisini

framleiðslueindirnar framgongur, at av roknskap

sølan til privatkundarnar eru økt. Inntøkurnar frá

Fyri at mótvirka hesum, kann felagið arbeiða við

inum skal framganga, hvørt framleiðslueindin hevur

íbindingargjøldunum eru 24,0 mió. kr., sum er 13,0

kostnaðinum í rakstrinum og teimum ætlaðu

yvir- ella undirskot.

mió. kr. hægri enn ætlað, og sum stava frá fleiri

íløgunum. Harumframt kann felagið meta um tørvin

KUNNING TIL EIGARAR

størri innleggingum. Inntøkan frá føstu gjøldunum

fyri at tillaga prísin fyri elmegina, sum seld verður.

Til eykaaðalfundin á heysti skal felagið mótvegis

KOMMUNURNAR Í FØROYUM EIGA SEV

ROKNSKAPARLIGA GONGDIN Í MUN TIL

er hækkað eitt vet í mun til undanfarna ár.

FRAMSKRIVING 2019

eigarunum, sambært viðtøkunum § 3, stk. 13b og

Allar kommunur í Føroyum eru limir í SEV. Limirnir

ÍLØGURNAR 139 MIÓ. LÆGRI OG AVSKRIVING

§ 4, stk. 12b, kunna um fíggjargongdina síðani

heftu fram til árslok 2008 bæði fyri skuld felagsins

KOSTNAÐURIN TIL OLJU 23 MIÓ. KR. HÆGRI

ARNAR 11 MIÓ. KR. LÆGRI ENN ÆTLAÐ

ársaðalfundin, sum var 24. apríl 2019. Kunningin

og møguligum rakstrarhalli. Frá 1. januar 2009 hefta

ENN ÆTLAÐ

Ætlað varð við íløgum fyri 480 mió. kr., meðan hesar

varð gjørd á eykaaðalfundinum 29. november 2019,

kommunurnar einans fyri felagsins skyldum

Góða veðrið í vár og í summar umframt tann stóri

eru uppgjørdar til 341 mió. kr. ella 139 mió. kr. minni

og víst verður eisini til nærri kunning í frágreiðing til

mótvegis starvsfólkunum.

vøksturin í eftirspurningi eftir elmegi hevur viðført,

fundin, nevnd ”Fíggjargongdin 2019” á heimasíðu

at SEV hevur brúkt nógv meiri olju enn ætlað.

felagsins www.sev.fo. Kunningin bygdi á staðfest tøl

SJÁLVSTØÐUG DÓTTURFELØG
SEV hevur við virknaði frá 1. januar 2016 stovnað

Serstakliga gassolju, sum stendur fyri nógv tí størsta

sjálvstøðug dótturfeløg at umsita vindmyllulundir

partinum av meirkostnaðinum. Neyðugt hevur verið

nar í ávikavist Neshaga og Húsahaga. Í móðurfelags

við eyka mátti afturat tungoljumotorunum við at

roknskapinum viðførir hetta, at keyp av vindorku

framleiða el við motorum, sum brúka gassolju og er

fer at økjast, samstundis sum kostnaður av tilfari og

henda munandi dýrari.

lønum, avskrivingum og rentum fer at lækka.

við endan av september umframt metingar og

Talva 1

ætlanir fyri restina av árinum.

RAKSTRARROKNSKAPUR Í MIÓ. KR.

ROKNSKAPARLIGA GONGDIN Í 2019

2018

2019

Broyting
mió. kr.

Nettosøla

427,5

508,8

81,3

ÚRSLITIÐ FYRI 2019 GJØRDIST 62,4 MIÓ. KR.

Oljuútreiðslur

105,8

143,9

38,1

Felagið hækkaði elprísin fyri allar kundar felagsins

TILFARS- OG TÆNASTURKOSTNAÐUR 3 MIÓ.

Tilfar og tænastur

50,4

57,5

7,1

við 0,10 kr. pr. kWt fyri at styrkja búskap felagsins.

Úrslitið frá dótturfeløgum verður tikið inn í

KR. HÆGRI ENN ÆTLAÐ

Lønir

74,2

81,3

7,1

Rakstrarúrslitið eftir skatt fyri árið gjørdist 62,4

roknskapin gjøgnum úrslit av kapitalpørtum.

Meirkostnaðurin stavar frá framleiðsluni, ser

Útreiðslur tilsamans

230,4

282,6

52,2

mió. kr., sum er væl betri enn undanfarna ár. At

Samlaða úrslitið í samtaksroknskapinum hjá SEV

stakliga Sundsverkinum, sum hevur havt úr at gera í

Úrslit áðrenn av- og niðurskrivingar

197,1

226,2

29,1

úrslitið gjørdist væl betri enn undanfarna ár

ávirkast ikki av hesum. Inniverandi frágreiðing

alt vár og summar fyri at kunna nøkta tann stóra

Avskrivingar

115,1

113,6

-1,5

skyldast hægri nettosølu – sum stavar frá eini hægri

fevnir um samlaða virksemið hjá felagnum í

eftirspurningin eftir elmegi. Harumframt fekk

Úrslit áðrenn fíggjarpostar

82,0

112,6

30,7

elsølu og hægri elprísum – umframt fleiri íbindingar

tíðarskeiðnum 1. januar 2019 – 31. desember 2019.

verkið olju, sum ikki hevði ta góðsku, sum vanligt er,

Rentuútreiðslur netto

34,6

37,0

2,4

og viðførdi henda veiting stórar avbjóðingar fyri

Úrslit áðrenn skatt

47,3

75,6

28,2

motorar og starvsfólk á bæði Sundsverkinum og

Skattur

9,2

13,2

4,0

Vágsverkinum.

Úrslit eftir skatt

38,1

62,4

24,3

gjøldum.
NETTOSØLAN 82 MIÓ. KR. HÆGRI
Samlaða nettosølan øktist við 82 mió. kr. og
inntøkan frá streymsøluni øktist við 68 mió. kr. og
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er ásett er 6,0 ferðir, meðan lánveitarar loyva

RENTUKOSTNAÐURIN ØKTUR VIÐ SLØKUM 3

til undanfarna ár. Nettosølan er nú komin upp um

Talva 2

felagnum, at nettoskuldin í mun til EBITDA kann

MIÓ. KR.

ein hálva mia. kr. Sølan av elmegi vaks við góðum

ÚRSLIT FYRI SELDAN KWT Í KRÓNUM

verða upp til 9,0 ferðir. Sostatt er felagið væl

Økingin av rentukostnaðinum stavar frá øktari

innanfyri ásettu krøvini frá lánveitarunun, men skal

lántøku í sambandi við íløgur, sum felagið ger.

arbeiða fyri at halda innanhýsis markið.

Samlaða bruttoskuldin hevur eina fasta rentu

inntøkan frá íbindingargjøldum við 15 mió. kr. í mun

9%, og er hetta ein methøg øking.
Økingin í inntøkuni frá streymsøluni skyldast
príshækkingina og hægri elsølu upp á 30 GWt, har
framgongdin í søluni til fiskivinnuna, alivinnuna og
framleiðsluvinnuna er stór. Ein vøkstur er eisini í

2018

2019

Broyting
kr.

Broyting
%

Miðalinntøka seldan kWt

1,34

1,46

0,12

8,8

Miðalkostnaður seldan kWt

1,22

1,27

0,05

4,0

Úrslit seldan kWt

0,12

0,18

0,07

59,6

stavandi frá lánsbrøvum við fastari rentu, eins og

øðrum bólkum.
Nærri sundurgreining av nettosøluni er í notu 1 í
samtaksroknskapinum. Harumframt verður víst til
leiðslufrágreiðingina í netroknskapinum.

Talva 3
NETTOSØLA, MIÓ. KR

KOSTNAÐURIN TIL OLJU 38 MIÓ. KR. HÆGRI

2018

2019

Broyting
mió. kr.

Broyting
%

Felagið brúkti góð átta túsund tons meiri av

kWt-gjald

402,2

470,0

67,8

16,9

tungolju í framleiðsluni enn undanfarna ár.

Fast gjald

17,0

17,4

0,4

2,1

Íbinding

9,2

24,0

14,8

160,5
-118,8

Harumframt brúkti felagið knappliga trý túsund

Ómaksgjald v.m.

tons meiri av gassolju, har kostnaðurin av hesum er

Inntøkur

munandi hægri enn tungoljan. Samanlagt viðførdi

Keyp av vindorku

henda meirnýtsla av olju ein hægri oljukostnað í

Nettosøla

1,4

-0,0

-1,7

429,9

511,1

81,3

18,9

-2,7

-2,3

0,4

-13,1

427,2

508,8

81,6

19,1

AVSKRIVINGARNAR GÓÐA MIÓ. KR. LÆGRI

ein partur av skuldini er avdekkaður við rentu

Avskrivingarnar eru næststørsti útreiðslupostur í

tryggingaravtalum fyri rentuna. Í rentukostnaðinum

roknskapinum, eftir oljukostnaðin. At hesin

er órealiseraður kostnaður og kurstap og kurs

kostnaður er øktur seinastu árini kemur av teimum

vinningur av fremmandum gjaldoyra innroknaður.

íløgum, sum felagið hevur gjørt seinastu árini.

Hesin kostnaður er tengdur at rentutryggingar

Avskrivingargrundarlagið er økt við 81 mió. kr. Víst

avtalunum og gjaldoyraamboðunum, sum felagið

verður til nærri sundurgreiningar av kostnaðinum í

nýtir fyri at avdekka váðan innan økið. Víst verður

notu 7 í samtaksroknskapinum.

til nærri sundurgreiningar av kostnaðinum í notu 5.
ÍLØGURNAR GJØRDUST 342 MIÓ. KR.
Aftur í ár hevur felagið gjørt stórar íløgur í bæði net
og framleiðslu fyri 342 mió. kr. Undanfarna ár vóru
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íløgurnar metstórar við 436 mió. kr.

LØNARÚTREIÐSLUR, MIÓ. KR.

Íløgurnar sundurgreinast í framleiðslu, net og

2018

2019

Broyting
mió. kr.

Broyting
%

Framleiðsla

36,7

38,5

1,8

4,9

mun til undanfarna ár upp á 38 mió. kr. Orsøkin er

Net

23,5

24,0

0,5

2,1

góða veðri í vár og summar og tann stóri eftir

Fyrisiting

14,3

18,8

4,8

34,1

og tilgongd til støðisogn.

spurningurin eftir elmegi, sum hevur verið ígjøgnum

Javning tænastumannaeftirlønir

-0,3

2,8

3,1

74,2

81,3

7,1

9,5

GJALDFØRIÐ ER GOTT

Tilsamans

alt ár. Víst verður til leiðslufrágreiðingina í fram

Talva 4

leiðsluroknskapinum.

TILFAR OG TÆNASTUVEITINGAR, MIÓ. KR.

79

fyrisiting, sum talva 6 vísir.
Talvurnar 7-9 vísa gongdina í íløgum, arbeiði í gerð

Eykaaðalfundurin í juni mánaði 2019 gav felagnum
loyvi til at upptaka nýggja fígging til at fíggja íløgur

2018

TILFARS- OG TÆNASTUKOSTNAÐUR ØKTUR
VIÐ GÓÐUM 7 MIÓ. KR.
Framleiðslan hevur økt sín kostnað við góðum 5
mió. kr., meðan fyrisitingin hevur økt sín kostnað við
knøppum 2 mió. kr. Kostnaðurin hjá netpartinum
hevur staðið í stað. Á framleiðslusíðuni er tað serliga

Framleiðsla

2019

Broyting
mió. kr.

Broyting
%

22,4

27,6

5,2

23,4

9,9

10,0

0,1

0,9

Fyrisiting

18,1

19,9

1,7

9,6

Tilsamans

50,4

57,5

7,1

14,0

Net

og gjaldføri felagsins við upp til 500 mió. kr. Hesa
Talva 6

fígging hevur felagið fingið til vega sum eina

ÍLØGUR, MIÓ. KR.

fyribilsfígging, sum skal umfíggjast í seinasta lagi í
2018

2019

Framleiðsla

276,2

207,3

tey oljuryknu framleiðsluverkini, sum hava økt sín

Net

144,6

120,3

kostað, serliga Sund og Vág. Orsøkin er serliga oljan

Fyrisiting

15,1

14,1

Tilsaman

436,0

341,8

við avbjóðingum, sum virkini hava fingið í vár og

yvirhøvur, umframt munandi yvirtíð í sambandi við

summar, umframt tann økti eftirspurningurin av

veiting av olju, sum viðførdi avbjóðingar. Eisini

elmegi, sum hevur hægri kostnað við sær. Víst

hækkar lønarkostnaðurin samsvarandi hækkingum í

verður til nærri sundurgreiningar av kostnaðinum í

sáttmálalønum, sum eru galdandi á teimum ymisku

notu 3 í samtaksroknskapinum.

økjunum. Víst verður til nærri sundurgreiningar av
kostnaðinum í notu 4 í samtaksroknskapinum.

LØNARKOSTNAÐUR ØKTUR VIÐ 7 MIÓ. KR.

2021. Sum støðan er í løtuni, verður ikki tørvur á
allari fíggingini, tí annað felag skal byggja og seta
upp vindmyllulundina í Hoyvíkshaganum.
Gjaldførisbroyting felagsins frá rakstrinum var 176
mió. kr. móti 179 mió. kr. í 2018. Sostatt var
sjálvfíggingin til íløgur og avdráttir positiv.
Lániavtalan við fíggjarveitarnar, sum felagið gjørdi í
desember 2016 ásetur, at eingin avdráttur skal

Talva 7

rindast, men at skuldin skal rindast aftur í einum, tá

ÍLØGUR, MIÓ. KR.

Lønarkostnaðurin er øktur við sløkum 7 mió. kr.,

EBITDA 29 MIÓ. KR. HÆGRI

harav fyrisitingin stendur fyri sløkum 5 mió. kr.

Úrslitið áðrenn avskrivingar, rentur og skatt er 29

orsakað av javning av tænastamannaeftirlønum og

mió. kr. hægri enn undanfarna ár. Nettoskuldin

løgur bókaðar til arbeiði í gerð

skyldum av løn til yvirtíð, feriu v.m. fyri íalt 4,9 mió.

sama tíðarskeið vaks við 156 mió. kr. soleiðis, at

Beinleiðis bókaðar íløgur sum tilgongd

kr. Lønarkostnaðurin til framleiðsluverkini er vaksin

nettoskuldin í mun til EBITDA nú er 6,1 ferðir í mun

Íløgur við ársenda

við sløkum 2 mió. kr. grundað á meiri virksemi

til 6,2 ferðir undanfarna ár. Innanhýsis markið sum

ið áramálið fyri fíggingina er av. Tøkur peningur
2018

2019

420,9

327,8

15,1

14,0

436,0

341,8

felagsins við ársenda er 125 mió. kr. móti 191 mió.
kr. í 2018. Harumframt koma óbrúktir treknings
rættir og kassakredittir í peningastovnum upp á
tilsamans 565 mió. kr.
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Sostatt er tøki peningurin, kredittir og óbrúktir
trekningsrættir 690 mió. kr. móti 506 mió. kr. í
2018. Størsti parturin av óbrúktu treknings

SEV / ROKNSKAPUR 2019

Talva 8
ARBEIÐI Í GERÐ, MIÓ. KR.

rættunum skal brúkast til at fíggja íløgur komandi
árini. Neyðugt er at hava eitt trygt gjaldføri til

2018

2019

eftirspyrja minni av elmegi part av árinum 2020, og

nøktandi sjálvfígging er felagið ført fyri at halda eitt

hesin minni eftirspurningur kann ávirka

nøktandi gjaldføri, ið er ein fyritreyt fyri at útvega

inntøkurnar.

fígging frá lánveitarum til tær stóru íløgurnar, sum
standa fyri framman komandi árini.

Avskrivingarnar verða ætlaðar til 155 mió. kr. móti

dagliga raksturin av felagnum, eins og tað verður

Salda við ársbyrjan

518,1

682,1

114 mió. kr. í 2019. Orsøkin til hækkandi

Ætlandi verða fíggjarligu lyklatølini nettoskuld í

mett skilagott at hava eitt munagott gjaldføri við

Íløgur bókaðar til arbeiði í gerð

420,9

327,8

avskrivingarkostnaðin eru íløgurnar, ið felagið ger.

mun til EBITDA 6,9 ferðir og eginpeningsparturin

atliti at ótryggleikum á fíggjarmarknaðunum kring

Arbeiðir førd til avskrivingar sum tilgongd

-256,8

-180,4

Nettorentukostnaðurin verður ætlaður til 47 mió.

40,3%. Nærri lýsing av, hvat SEV ger hesum

heimin.

Salda við ársenda

682,1

829,5

kr., sum er hægri enn kostnaðurin fyri 2019.

viðvíkjandi sæst í Rakstrar-, fíggjar- og íløguætlan

Broyting í arbeiði í gerð

164,0

147,4

felagsins fyri 2020 á www.sev.fo.

ÚTLIT FYRI RAKSTRARÁRIÐ 2020

Orsøkin til hækkingina er økt lántøka til íløgurnar,

Ætlað verður við einum yvirskoti á 42 mió. kr.

ið felagið ger, og kostnaður fyri endurfígging av

HENDINGAR EFTIR ROKNSKAPARLOK

verandi skuld og trekningsrættum. Kostnaður til

Frá degnum fyri fíggjarstøðuni til í dag er einki hent,

Talva 9

upptøku av nýggjari skuld til íløgur komandi árini er

sum ávirkar metingina av ársfrásøgnini.

TILGONGD TIL STØÐISOGN, MIÓ. KR.

ikki innroknaður, og um so, at hetta arbeiðið verður

áðrenn skatt og 34 mió. kr. eftir skatt, eftir at felagið
hækkaði elprísin við 0,05 kr. pr. kWt fyri allar
kundabólkar felagsins uttan “ídnaðarkundarnar”,
har prísurin hækkaði við 0,10 kr. pr. kWt.
Nettosølan væntast at verða 543 mió. kr. Hetta

Arbeiði førd til avskrivingar sum tilgongd

svarar til, at felagið fær eina hægri inntøku upp á 34

Beinleiðis bókaðar íløgur sum tilgongd á støðisogn

mió. kr. í mun til 2019.

Tilgongd við ársenda

2018

2019

256,8

180,4

15,1

14,0

271,9

194,4

avgreitt í 2020, kemur hetta at ávirka úrslitið.
Avsett er ikki fyri virðisjavning upp á fíggjarligu
amboðini.
Ætlandi verða íløgur fyri 477 mió. kr. gjørdar, eins
og roknað verður við øktari lántøku upp á 270 mió.

Oljukostnaðurin er á einum høgum støði við 160

kr. frá verandi trekningsrættum. Væntandi verður

mió. kr., sum er hægri enn kostnaðurin í 2019. SEV

langfreistaða skuldin 1.718 mió. kr. við árslok 2020.

væntar at brúka 44.042 tons tungolju í 2020 móti
Væntað verður, at hesin úrdráttur í ein ávísan mun

Roknað verður við tøkum peningi upp á 108 mió. kr.

verður inndrigin í IMO2020 avbjóðingina og fer at

við árslok 2020, umframt atgongd til trekningsrætt

Harafturat kemur gass- og smyrjiolja. Orsøkin er, at

verða brúkt sum blandingsolja til 0,5% bunkers

upp á 295 mió. kr. hjá fíggjarveitarum, ella íalt 403

ætlað verður við einum miðal ári fyri elframleiðslu

oljuna og tí kann roknast við, at prísurin á 1% svávul

mió. kr. Harvið hevur felagið eitt gott gjaldføri.

við vatni, samstundis sum elframleiðslan við vindi

LSFO fer at hækka vegna øktan eftirspurning eftir

fer at økjast í 2020.

hesari oljuni.

Marknaðurin stendur yvirfyri nýggju IMO2020-

Elsølan økist væntandi í 2020 við góðum 6%, og

innanhýsis áseting fyri eginpeningspartin (42,5%),

reglunum og innføringini av nýggja 0,5% svávul

harvið økist eisini framleiðslan, har tað serliga er

men væl innanfyri mest loyvdu áseting frá

brennievni til allan heimin. Eins og shippingvinnan,

sølan til alikundar og framleiðslukundarnar, sum

fíggjarveitarunum, har kravið nú er 35,0% (fyrr

sum brúkar tungolju sum brennievni, stendur SEV tí

økist. Kostnaðurin til tilfar og tænastuveitingar

37,5%).

yvir fyri globalum broytingum serliga galdandi fyri

verður ætlaður til 59 mió. kr., sum er á sama støði

tungoljuna, sum eru sera ógvisligar. Tað verður mett,

sum kostnaðurin var fyri 2019.

44.226 tonsum í 2019 ella áleið somu nøgd.

Eginpeningurin í mun til samlaðu ognirnar er 40,3%.
Við hesum er SEV ikki innanfyri mest loyvdu

Leiðsla felagsins er ikki nøgd við ætlaða úrslitið fyri
2020 í sær sjálvum, og staðfestingina av, at NIBD/

at hetta er størsta broyting, sum shippingvinnan
Kostnaðurin til lønir hækkar við vanligum lønar

EBITDA ikki verður innanfyri ásetta innanhýsis

hækkingum, einstøkum umflokkingum eins og fleiri

mark. Men havandi í huga tey ítøkiligu stig, sum

Hetta hevur víttfevnandi avleiðingar fyri allan

fólk væntandi verða sett í starv. Ætlandi gerst

felagið hevur framt og sett út í kortið, er leiðslan

oljumarknaðin. HSFO verður munandi bíligari,

kostnaðurin til lønir 80 mió. kr., sum er eitt vet lægri

samanumtikið nøgd við fíggjarligu støðuna og

vegna minni eftirspurning, meðan eftirspurningurin

enn kostnaðurin í 2019.

búskaparligu útlitini hjá felagnum.

MGO/gassolju) økist sum ein beinleiðis avleiðing av

Korona-farsóttin, sum hevur fingið fastatøkur kring

Skal felagið framhaldandi gera neyðugar íløgur fyri

nýggju IMO2020 krøvunum til lægri svávulinnihald

heimin, kann eisini væntast at fáa ávirkan á SEV.

at menna og viðlíkahalda net og framleiðsluverk

í oljuni. Marknaðurin er í løtuni sera ótryggur upp á

Fyri at tryggja elveitingina, hevur SEV sett tiltøk í

eins og at fremja íløgur í útbygging av varandi

veruliga virknaðin av nýggju krøvunum í 2020, og

verk fyri at minka um smittuvandan millum

orkukeldum, er neyðugt, at felagið hevur eina

trupult er at meta um hesi viðurskifti. Brennievnið,

starvsfólkini. Hesi tiltøk koma at dýrka raksturin.

nøktandi sjálvfígging frá rakstrinum. Við einari

sum SEV brúkar í dag, er 1% LSFO.

Tað er eisini møguligt, at kundarnir fara at

nakrantíð hevur upplivað, hvat brenniolju viðvíkur.
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VÁÐAVIÐURSKIFTI

ætlan at avdekka váðan í sambandi við olju- og

OLJUPRÍSVÁÐI OG GJALDOYRISVÁÐI

fyriliggja, áðrenn byrjað verður. Við hesum er fígging

Váðar hjá felagnum kunnu sundurgreinast í ymiskar

gjaldoyrakeyp eins og rentu. Í hesum sambandi hevur

Ein avleiðing av íløguætlanini komandi árini er, at

altíð tøk til verkætlanirnar.

bólkar.

felagið gjørt eina “prístryggingarstrategi”

prístryggingar-strategiin fyri olju og gjaldoyra er

(hedgingstrategi) fyri olju, gjaldoyra og rentu.

víðkað til at fevna um 4 ár aftrat inniverandi ári.

Harumframt skal felagið altíð í minsta lagi hava

MARKNAÐARVÁÐAR

Prístryggingarstrategi’in er eisini partur av

Hetta er sama tíðarskeið, tá ið lántøkan hjá felagnum

umleið 100 mió. kr. innistandandi í peningastovnum

SEV hevur serliga seinastu fýra árini gjørt stórar

lánsavtalunum, sum felagið fekk til vega í desember

væntast at hækka við umleið 600 mió. kr. til umleið

at taka til, um tað gerst neyðugt. Í sambandi við

íløgur í framleiðslueindir og net, og SEV skal fram

2016.

1.600 mió. kr.

rakstur er felagið við hesum 100 mió. kr. ført fyri at
svara hvørjum sítt teir næstu umleið 3-6 mánaðirnar,

haldandi gera stórar íløgur eitt nú í pumpugoymslu
skipan í Vestmanna, væntandi fyri eina upphædd á

RENTUVÁÐI

SEV hevur avdekkað oljuprísváðan eftir niðanfyri

uttan at felagið hevur nakrar inntøkur. Harumframt

leið 600-700 mió. kr. Grundað á allar íløgurnar sum

SEV hevur sum strategi at tryggja upp til 100% av

standandi leisti.

er ynskiligt, at hava atgongd til kassakredittir, sum

SEV hevur gjørt, og er í ferð við at gera, kann sigast,

skuldini við eini gildistíð longri enn 12 mánaðir til

at SEV í ein ávísan mun eisini er eitt verkætlanar

eina fasta rentu. Somuleiðis skal miðalgildistíðin av

felag, har tað er neyðugt at hugsa langskygt og leggja

fastløstu rentuni vera millum 5 og 10 ár. Hetta verður

fíggjarætlanir, sum samsvara hesum. Hetta viðførir,

gjørt á tann hátt, at SEV kann arbeiða við avdekkning

at tað er umráðandi at kenna týdningarmiklu

um av rentuváðanum innanfyri eitt spenn millum 80

kostnaðirnar, eitt nú oljukostnaðin, gjaldoyra

og 100% av skuldini til eina og hvørja tíð. Skuldin

Hetta viðførir, at tryggingardekkningurin verður

kundum mótvegis felagnum. Felagið hevur eina fasta

kostnaðir og rentukostnaðir.

kann hava eina avtalaða fasta rentu ella eina broytiliga

stovnaður ár eitt fyri einstøku rakstrarárini. Í ár tvey

mannagongd fyri, hvussu fylgt verður upp á útistand

stuðla undir gjaldførinum um neyðugt.

Oljuprístrygging

Ár 1

Ár 2

Ár 3

Ár 4

Ár 5

80%

60%

40%

20%

20%

KREDITT- OG MÓTPARTSVÁÐAR
ÁOGN HJÁ KUNDUM
Felagið ansar støðugt eftir skuldarbindingini hjá

rentu, sum verður avdekkað við eini avtalu um

verður hesin tryggingardekkningur so øktur fyri aftur

andi hjá kundum felagsins. Verður ikki rindað til

Møguleikin hjá SEV at heinta øktan kostnað inn í

umbýting av broytiligari rentu til fasta rentu

at endurgeva ein avdekkning upp á 5 ár. Hesin leistur

tíðina, fær kundin sendandi áminningar, og hevur

gjøgnum elprísin ella onnur gjøld, partvíst ella heilt,

(rentuumbýtingaravtalu/rentuswap).

tryggjar eina stigvísa stovnan av tryggingini á einum

kundin ikki rindað innan ávísa tíð, eftir at triðja

støði, sum endurgevur eina miðal prísgongd av

áminningin er send kundanum, verður elveitingin til

er avmarkaður og møguleikin at hava undirskot ella
ikki nøktandi úrslit av rakstrinum, letur seg bara gera

Hesin háttur krevur, at fastrentuskuldin skal viðlíka

teimum ymisku árunum. SEV hevur avdekkað váðan

kundan slitin. Henda mannagongd avmarkar váðan

í eitt ávíst tíðarskeið. Prísstøðið er í síðsta enda eitt

haldast soleiðis at skilja, at tá ið fastrentuparturin

við eini fastprístrygging.

mótvegis kundum felagsins, tó at felagið kann hava

mál fyri eigararnar hjá SEV og harvið politiskt tengt

antin fellur undir 80% ella økist til yvir 100%, skulu

við góðkenning frá Elveitingareftirlitinum, meðan

tillagingar gerast í rentu-umbýtingaravtalunum

Samstundis sum tryggingardekkningurin fyri prísin

fígging av øktum kostnaði umvegis gjaldføri frá

(rentuswapsavtalunum). Hetta viðførir, at ávísar

upp á oljuna er gjørdur, eru teir dollarar, sum skulu

INNISTANDANDI HJÁ PENINGASTOVNUM

fígging letur seg bara gera í eitt styttri tíðarskeið og

rentuumbýtingaravtalur skulu lokast fyri til dømis at

nýtast til oljukeypið eisini keyptir upp á termin, fyri

Ansað verður støðugt eftir at býta innistandandi hjá

avmarkar møguleikarnar fyri ætlaðum íløgum, tá ið

umganga, at ein størri partur enn 100% er rentu

harvið at avdekka gjaldoyrisváðan í dollarum.

felagnum millum fleiri peningarstovnar, sum hava

fíggjarliga orkan fer til at fíggja øktan kostnað.

tryggjaður. Hetta viðførir aftur, at virðið av rentu

avmarkaðan váða av einstøkum størri kundum.

ávísa búskarparliga styrkju, fyri harvið at avmarka
váðan.

umbýtingaravtaluni skal gerast upp. Eitt jaligt virði

Við einum hækkandi oljuprísi og hækkandi dollar

Í sambandi við lántøku hyggja fíggjarstovnar eftir

lækkar fíggjartørvin hjá SEV, meðan eitt neiligt virði

kursi fer ein slík avdekkan av oljuprísváðanum og

roknskaparligu lyklatølunum fyri týdningarmiklastu

økir fíggjartørvin. Javningin av rentutryggingar

gjaldoyraváðanum at hava eina tálmandi ávirkan á

LÁNSBRØV

økini, og kravið til hesi lyklatøl er eitt nú støðufesti.

avtalunum skal í høvuðsheitum bókast yvir eginogn

kostnaðin, og rakstrarúrslitið gerst meiri støðugt.

Sum ein møguleika til innistandandi hjá peningastovn

Fyri at fáa kappingarføra fígging til vega er neyðugt

felagsins. SEV fer at stremba eftir, at hava eina javna

at møta ella lúka krøvunum frá fíggjarveitarum um at

samanseting av rentutryggingaravtalum yvir tíð, har

GJALDFØRISVÁÐI

lánsbrøv. Fyri at avmarka kursváðan í hesum sambandi

avdekka týdningarmiklastu váðarnar mótvegis

málið er at hava eina miðal fasta rentu millum 5 til 10

SEV hevur sum mannagongd, at áðrenn farið verður í

verður dentur lagdur á lánsbrøv við stuttari lánitíð.

vaksandi kostnaði. SEV er ein áhugaverdur kundi at

ár.

gongd við einstakar verkætlanir, skal fígging til hesar

um kann felagið keypa donsk stats- ella realkreditt

veita fígging til, og kann sambært ráðgevum tess
skrásetast sum ein “investment grade” kundi. Hetta

SEV hevur í sambandi við nýggju lántøkuna tryggjað

gevur møguleika fyri einari góðari fígging upp á fleiri

sær eina fasta rentu upp á alla sína bruttoskuld við

mátar. Skal SEV framhaldandi fáa góða fígging til

árslok 2017 upp á 1.042 mió. kr. frá lánsbræva

vega, er neyðugt at halda hetta “ratingstøði”. Tá er

MARKNAÐARVÁÐI

KREDITT- OG MÓTPARTSVÁÐI

RAKSTRARLIGIR VÁÐAR

STRATEGISKIR OG AÐRIR VÁÐAR

fíggingini við eini miðal gildistíð upp á umleið 8,3 ár.

Rentuváði

Áogn hjá kundum

Veitingartrygd

Teir strategisku váðarnir eru

neyðugt at hava ein støðugan rakstur við einum

Harumframt hevur felagið í desember 2016 gjørt

Oljuprísváði

Innistandandi hjá bankum

Kunningartøkni (KT)

meira yvirskipa tengdir at, hvussu

nøktandi avkasti, sum ger, at roknskaparligu lyklatølini

rentuumbýtingaravtalu fyri skuldina, sum ætlandi

Gjaldoyraváði

Lánsbrøv

Feilir í innanhýsis mannagongdum

felagið skipar sítt virksemi, politisk

íkemur, tá felagið ger brúk av bankafíggingini, so

Gjaldførisváði

Tryggingar

Feilir av mannaávum

viðurskifti, umdømi o.s.fr.

vera á hædd við lyklatølini hjá feløgunum, sum SEV
kappast við um fíggingingar.

hvørt íløgur verða framdar. Hetta er samsvarandi

Heilsa, trygd og umhvørvi

strategi fyri trygging av rentuváða. Sostatt fer ein

Nýggj tøkni (disruption)

SEV hevur saman við SEB (Skandinaviska Enskilda

øking í rentustøðinum generelt ikki at ávirka størsta

Verkætlanir

Banken), sum er ráðgevari hjá SEV innan fíggjarøkið

partin av kostnaðinum fyri skuldina komandi 8 árini.

Vitanarstøði og menning

og váðaøkið (prístryggingarøkið), arbeitt við eini
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TRYGGINGAR

UMHVØRVIÐ

SEV hevur saman við ráðgevara tess innan tryggingar

SEV nýtir tungolju og gassolju í framleiðsluni av

Sp/f Íti v/Ali Celebi (fyrr Willis Føroyar) arbeitt við

elmegi, eins og felagið nýtir fleiri vandamikil evni til

avdekkan av tryggingarváðum soleiðis, at miðað

reingerð og annað í sambandi við motorarnar. Á

verður eftir, at eingin einstakur skaði og saman

umhvørvisøkinum verður stórur dentur lagdur á at

legging av skaðum ikki skal ávirka rakstrarúrslitið hjá

fara væl um umhvørvið, og at reglur og krøv á økinum

SEV við meiri enn 10 mió. kr.

til eina og hvørja tíð verða fylgd. Her kann nevnast, at
SEV hevur sett ISO 14001 í verk fyri alt felagið, og at

RAKSTRARLIGIR VÁÐAR

SEV hevur ísett framkomna roykreinsiútgerð á

Ásannast má, at tað ikki heilt slepst undan rakstrar

nýggjastu moturunum í Vági og á Støð 3 á Sundi.

ligum váðum, men hesir váðar kunnu avmarkast til
eitt nærri ásett støði, sum kann góðtakast við

STRATEGISKIR VÁÐAR

átøkum, mannagongdum og eftirlitum, sum nevnd og

Teir strategisku váðarnir eru meira yvirskipað tengdir

leiðsla seta út í kortið.

at, hvussu felagið skipar sítt virksemi, politisk
viðurskifti, umdømi o.s.fr. Strategiski váðin skal

VEITINGARTRYGD

avmarkast við eini munagóðari virkisætlan. Arbeitt

Endamálið við elveitingarlógini er millum annað at

verður við ætlanum at økja tann partin av framleiðsl

tryggja, at elveitingin í Føroyum verður løgd til rættis

uni, sum byggir á varandi orkukeldur, so sum vatn,

við fyriliti at veitingartrygd, samfelagsbúskapi og

vind, sól og sjóvarfall harumframt nýggju stýriskipan

umhvørvi. Prísurin fyri elmegina skal ikki verða hægri

in frá Schneider Electric og smartgrid-loysnum. Fyri

enn neyðugt við fyriliti fyri veitingartrygd, umhvørvi

at felagið framhaldandi skal hava gott orð á sær,

og øðrum tænastum/skyldum, sum SEV hevur

verður áherðsla løgd á opinleika um virksemið og

mótvegis kundunum. SEV skal altíð hava ein tryggan

viðurskifti tess og felagið tekur undir við skilagóðum

og effektivan rakstur, sum røkkur ásettum málum fyri

broytingum.

veitingartrygd. Felagið arbeiðir framhaldandi við at
varðveita veitingartrygdina og góðskuna av elmegini.

NÝGGJ TØKNI
Nýggj tøkni (disruption) ger seg galdandi alla tíðina, og

Veitingartrygdin tilsigur, at er neyðugt at taka atlit at

fylgir SEV væl við teimum møguleikum og hóttanum,

illveðri og øðrum óvæntaðum hendingum. Her hevur

sum eru knýttir at hesum.

SEV seinastu mongu árini arbeitt við at kaðalleggja
linjur soleiðis, at vandin fyri neiligari ávirkan á hesum

VERKÆTLANIR

økinum er minkaður.

SEV mennir alla tíðina framleiðslu- og netpartin, og í
hesum sambandi verða nógvar verkætlanir framdar. Í

KT OG INNANHÝSIS MANNAGONGDIR

hesum sambandi er neyðugt við neyvari stýring, og

Váðalækkandi virksemi kann verða KT-trygdar

fyri at stýra størri verkætlanum verða bygginevndir

politikkur og leiðreglur o.a. innan KT. Politikkir fyri

stovnsettar, eins og verkætlanarleiðarar verða

mannagongdir, eftirlit og funktiónsskilnað. Eisini er

knýttir at einstøku verkætlanunum.

framhaldandi útbúgving og menning av starvsfólkum
umráðandi í hesum sambandi.

VITANARSTØÐI OG MENNING
Útbúgving og menning av starvsfólkum eru lyklaorð í

HEILSA OG TRYGD

at menna felagið og harvið at avmarka strategiskar

Felagið leggur stóran dent á heilsu og trygd. Tilgongd

váðar. Felagið leggur stóran dent á, at hóskandi vitan

in er ein nullhugsjón, har eingin skal koma til skaða

og arbeiðsroyndir eru á øllum økjum í virkseminum í

undir arbeiðnum hjá og fyri SEV, eins og SEV ikki skal

tann mun, hetta verður mett neyðugt, og skipað

skaða onnur í sambandi við sítt virksemi. Í hesum

verður fyri hóskandi eftirútbúgving av starvsfólk

sambandi hevur felagið neyvt ásettar politikkir og

unum. Harumframt hevur SEV áhaldandi leiðara

mannagongdir á økinum, millum annað ISO 45001 á

útbúgvingar til leiðararnar fyri betur at stuðla

Sundsverkinum.

teimum í arbeiðinum hjá SEV.
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Nýttur roknskaparháttur
Ársroknskapurin fyri Elfelagið SEV er gjørdur í

UMROKNING AV FREMMANDUM GJALDOYRA

fyri tilfar og løn endurgoldnan fyri veitingartrygd.

peningastreymurin frá rakstur minus kostnað til

samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri

Handlar í fremmandum gjaldoyra verða umroknaðir

Restin sum eginframleiðsla. Elverkið á Strond fær

rentur og avdrátt sett í mun til kravið upp á 25% fyri

stór feløg í flokki C.

til kursin, sum er galdandi á handilsdegnum. Gjald

rakstrarkostnaðin fyri tilfar og løn fyri termiska

eginfígging av árligu miðalíløgum næstu 5 árini.

oyrakursmunir, millum handilsdagin og gjaldsdagin,

framleiðslu av elmegi endurrindaðan sum

Ársroknskapurin er gjørdur eftir sama roknskapar

verða innroknaðir í rakstrarroknskapin sum ein

veitingartrygd. Restin av kostnaðinum kemur frá

Fyri netpartin merkir hetta, at ársúrslitið verður

hátti sum undanfarna ár og verður gjørdur í donskum

fíggjarpostur.

eginframleiðslu.

tillagað soleiðis, at yvirskotið er svarandi til tær

Áogn, skuld og aðrir peningaligir postar í fremmand

Inntøkur hjá framleiðsluverkum eru ásettar at

eginfígging upp á 25% av árligu miðalíløgunum

Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og

um gjaldoyra, sum ikki eru avroknaðir við rokn

samsvara við samlaða kostnaðin hjá elverkunum,

næstu 5 árini fyri netpartin. Um samlaða úrslitið fyri

notum v.m. verða avrundaðar til heil tøl, og saman

skaparlok, verða umroknaðir til gjaldoyrakursin við

umframt at ein vinningur av framleiðsluni av primo

samtakið er størri enn úrslitið fyri netpartin, verður

beringartøl undanfarna ár verða avrundað til heil

roknskaparlok. Munurin millum gjaldoyrakursin við

eginognini er innroknaður. Roknaði vinningurin er

hesin partur av úrslitinum fluttur til

túsund. Av tí at tølini verða avrundað hvørt fyri seg,

roknskaparlok og kursin, ið var galdandi á upptøku

ásettur við støði í avkasti av langfreistaðum

framleiðslupartin.

kunnu avrundingarmunir vera millum upplýstar

degnum, verður innroknaður í rakstrarroknskapin

realkredittlánsbrøvum og virðisrøkt av ognum hjá

samanteljingar og summin av teimum undirliggjandi

undir fíggjarpostum.

framleiðslupartinum.

Rakstrarroknskapurin

STÝRING AV ELSKIPANINI

og eftirløn umframt onnur sosial gjøld. Í starvsfólka

útreiðslur, netparturin hevur umframt eina

krónum.

tølunum.

STARVSFÓLKAKOSTNAÐIR
Starvsfólkakostnaðir umfata løn íroknað frítíðarløn

Kostnaðurin fyri tilrættisleggingina og stýringina av

kostnaðum verða móttikin endurgjøld frá almennum

heilar túsund ella millión krónur, og talvan inniheldur

NETTOSØLA

elskipanini í meginøkinum er uppgjørdur sum

myndugleikum trekt frá.

samanburðartøl millum ár, víst sum munur í krónum

Nettosøla verður innroknað í rakstrarroknskapin, um

samlaður kostnaður fyri lønir á Fossáverkinum,

ella prosentum, eru samanburðartølini roknaði upp á

veiting og váði eru farin til keypara innan roknskapar

frádrigið kostnaðin fyri lønir til vanligan rakstur av

AV- OG NIÐURSKRIVINGAR

undirliggjandi tølini og síðani avrundað. Tískil kann

lok, og inntøkan er álítandi uppgjørd og væntast at

verkinum. Kostnaðurin fyri stýringina av elskipanini

Av- og niðurskrivingar umfata av- og niðurskrivingar

koma fyri, at smærri munir eru millum avrundaðu

koma inn. Nettosølan verður innroknað uttan

í Suðuroy verður gjørdur upp á sama hátt, tó

í árinum av immateriellari og materiellari støðisogn.

tølini, sum víst verða í talvuni, og útroknaði saman

meirvirðisgjald, avgjøld og eftir at avsláttur í samband

grundað á lønirnar á Vágsverkinum.

burðartølini í talvuni.

við søluna er frádrigin.
BÝTI AV INNTØKUM

Fíggjarligir postar umfata rentuinntøkur og kostnaðir

ALMENT UM INNROKNING OG VIRÐISÁSETING

VØRUNÝTSLA

Sambært elveitingarlógini skal netvirksemið

umframt staðfestan og óstaðfestan kursvinning og

Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar,

Vørunýtsla umfatar kostnaðir til keyp av rávørum og

fíggjarliga hvíla í sær sjálvum soleiðis, at inntøkur

tap viðvíkjandi fíggjarligum ognum og skyldum.

so hvørt tær verða vunnar. Sama er galdandi fyri

hjálpartilfari frádrigið avsláttur og goymslubroyting í

nar eru hóskandi til at gjalda fyri rakstur og ætlaðar

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða innroknað í

virðisjavningar av fíggjarligum ognum og skyldum. Í

árinum.

neyðugar íløgur.

rakstrarroknskapin við teimum upphæddum, sum

kostnaðir innroknaðir, herímillum avskrivingar,

AÐRIR UTTANHÝSIS KOSTNAÐIR

Fyri netpartin merkir hetta, at hesin skal hava eina

niðurskrivingar, avsettar skyldur og afturføringar

Aðrir uttanhýsis kostnaðir umfata keyp av olju, tilfari

inntøku svarandi til tær útreiðslur netparturin hevur

Vinningsbýti frá kapitalpørtum í assosieraðum

sum standast av broyttum roknskaparligum

og øðrum tænastuveitingum umframt annan fyri

soleiðis, at netparturin kann gjalda fyri raksturin

feløgum verður inntøkuført í tí roknskaparári, sum

metingum av upphæddum, ið áður hava verið

sitingarkostnað.

umframt, at netparturin skal hava inntøkur til at

vinningsbýtið verður samtykt.

Har sum talvur í roknskapinum vísa tøl avrundaði til

FÍGGJARPOSTAR

viðvíkja roknskaparárinum.

rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir

kunna rinda fyri ætlaðar neyðugar íløgur. Inntøkur

innroknaðar í rakstrarroknskapinum.
SKIPANARBERANDI TÆNASTUR OG BÝTI AV

nar fyri neyðugu íløgurnar taka støði í kravinum til

Rentukostnaðir og aðrir kostnaðir av lánum til at

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt

INNTØKUM

eginfígging.

fíggja framleiðslu av immateriellari og materiellari

er, at tær í framtíðini geva felagnum fíggjarligar

Samlaði kostnaðurin hjá elverkunum kemur av

fyrimunir, og virðið av ognini kann ásetast álítandi.

kostnaðinum í sambandi við at framleiða elmegi,

SEV hevur mett, at ein eginfígging upp á 25% er

verða ikki innroknaðir í útveganarvirðið av

umframt kostnaðin av skipanarberandi tænastum.

nøktandi, og hevur í roknskapinum tikið hædd fyri

støðisognini.

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá

Skipanarberandi tænastur umfata tilrættislegging

hesum kravinum í roknskapinum fyri framleiðslu- og

sannlíkt er, at tær í framtíðini taka fíggjarligar

og stýring av tøkum mátti, rullandi mátti, reaktivum

netpartin.

Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum feløgum

fyrimunir úr felagnum, og virðið av skylduni kann

mátti, spenningsregulering og frekvensregulering.

ásetast álítandi.

Kostnaðurin fyri skipanarberandi tænastunar er ein

Kravið til støddina av eginfíggingini tekur støði í

Í rakstrarroknskapi móðurfelagsins verður tann

ásett meting av samlaða rakstrarkostnaðinum á

íløgunum á fíggjarætlanini fyri framleiðslupartin og

lutfalsligi parturin av úrslitinum eftir skatt hjá

Sunds- og Vágsverkinum.

netpartin fyri eitt 5 ára tíðarskeið, sum er inni

atknýtta felagnum innroknaður eftir eliminering av

verandi ár og næstu 4 árini. Eginfíggingin fyri

innanhýsis vinningi ella tapi.

Við innrokning og virðisáseting verður atlit tikið at
væntaðum tapi og váða, ið vísa seg, áðrenn ársfrá
søgnin er liðug, og sum viðvíkja viðurskiftum, sum

Kostnaðurin fyri skipanarberandi tænastur kring

vóru til staðar við roknskaparlok.

landið annars er grundaður á kostnaðin hjá
smáverkunum. Smáverkini fáa rakstrarkostnaðin

støðisogn, og sum viðvíkja framleiðslutíðarskeiðinum,

inniverandi ár verður roknað soleiðis:
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Fíggjarstøðan

KAPITALPARTAR Í ATKNÝTTUM FELØGUM

og fyrisita framleiðsluna, umframt ognarførdan

Broytingar í útsetta skattinum, sum standast av

Kapitalpartar í atknýttum feløgum verða innroknaðir

menningarkostnað, ið viðvíkur vøruni.

broytingum í skattasatsum, verða innroknaðar í

89

rakstrarroknskapin.

MATERIELL STØÐISOGN

í fíggjarstøðuna við lutfalsliga partinum av rokn

Materiell støðisogn verður virðisásett til útveganar

skaparliga innara virðinum hjá feløgunum. Innara

ÁOGN

virði, frádrigið samlaðar avskrivingar og niðurskriv

virðið verður uppgjørt eftir roknskaparháttinum hjá

Áogn verður virðisásett til amortiserað útveganar

AÐRAR AVSETTAR SKYLDUR

ingar. Grundøki verða ikki avskrivað.

móðurfelagnum, eftir at hædd er tikin fyri óásannað

virði, sum vanliga svarar til áljóðandi virði. Fyri at

Avsettar skyldur umfata væntaðar kostnaðir av

um konserninnanhýsis vinningi og tapi, umframt

standa ímóti møguligum tapi verður niðurskrivað til

ábyrgdarskyldum, tap upp á arbeiði í gerð, umskipanir

Avskrivingargrundarlagið umfatar útveganarvirðið við

frádrátti ella ískoyti av positivum ella negativum

nettorealisatiónsvirðið.

v.m. Avsettar skyldur verða innroknaðar, tá felagið

frádrátti av væntaðum restvirði eftir lokna brúkstíð.

goodwill uppgjørt eftir yvirtøkuháttinum.

hevur eina rættarliga ella ítøkiliga skyldu orsakað av
TÍÐARAVMARKINGAR

einari hending, sum hevur verið, og tað er sannlíkt, at

Útveganarvirðið umfatar keypsprísin og kostnaðir, ið

Nettouppskriving av kapitalpørtum í atknýttum

Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir ogn,

skyldan verður avgreidd við, at brúkt verður av

beinleiðis eru knýttir at útveganini, til ognin er klár at

feløgum verður skrásett undir eginognini í tiltaks

umfata staðfestar kostnaðir, sum viðvíkja komandi

fíggjarligu ognunum hjá felagnum.

taka í nýtslu.

grunninum fyri nettouppskriving eftir innanvirðis

roknskaparári.
Avsettar skyldur verða virðisásettar til netto

háttinum, í tann mun roknskaparliga virðið er hægri
Avskrivað verður javnt yvir væntaðu brúkstíðirnar og

enn útveganarvirðið. Vinningsbýti frá atknýttum

TØKUR PENINGUR

realisatiónsvirði ella til dagsvirði, tá tað er væntandi,

restvirðunum hjá ognunum:

feløgum, ið kann væntast at vera samtykt, áðrenn

Tøkur peningur umfatar tøkan pening og stuttfreist

at skyldan skal avgreiðast í fjarari framtíð.

hendan ársfrásøgnin verður góðkend, verður ikki

aði virðisbrøv, við einari lánitíð á 3 mánaðir sum uttan

bundið í innanvirðisgrunninum. Tiltaksgrunnurin

forðingar kunnu umsetast til tøkan pening, og har tað

AVLEIDD FÍGGJARLIG AMBOÐ

verður javnaður við øðrum rørslum í eginognini í

bara er ótýðandi váði fyri virðisbroytingum.

Felagið nýtir avleidd fíggjarlig amboð til at tryggja

Brúkstíð Restvirði
Framleiðslu og býtisvirkir
Bygningar
Rakstrargøgn

10-50 ár

0%

50 ár

0%

3-5 ár

0%

gjaldoyraváða, oljuprísváða og rentuváða.

atknýttum feløgum.
PARTAFELAGSSKATTUR OG ÚTSETTUR
Keypt ella nýstovnað feløg verða í ársfrásøgnini

SKATTUR

Avleidd fíggjarlig amboð verða upprunaliga inn

innroknað frá útveganardegnum. Seld ella avtikin

Skyldugur skattur og skattaáogn verða innroknað í

roknað til dagsprís, og beinleiðis transaktións

feløg verða innroknað fram til avhendingardagin.

fíggjarstøðuna við teirri upphædd, sum kann

kostnaðir verða innroknaðir í raksturin. Aftaná

útroknast av skattskyldugu inntøkuni fyri árið, javnað

upprunaligu innrokningina verða avleidd fíggjarlig

KAPITALPARTAR Í ASSOSIERAÐUM FELØGUM

fyri skatt frá undanfarnum árum. Skyldugur skattur

amboð innroknað til dagsprís, og broytingar í

Kapitalpartar í assosieraðum feløgum verða virðis

og skattaáogn verða víst mótroknað í tann mun, at

virðinum verða innroknaðar sum greitt frá í tí

Viðvíkjandi eginframleiddum ognum fevnir útveg

ásettir til útveganarvirði. Er nettorealisatiónsvirðið

hetta er í samsvari við lógina, og at postarnir væntandi

fylgjandi. Felagið hevur ikki handilslig avleidd

anarvirðið um kostnaðir av tilfari, lutum, undir

lægri enn útveganarvirðið, verður niðurskrivað til

verða avroknaðir netto ella samstundis.

fíggjarlig amboð.

veitarum, beinleiðis lønarkostnaði og óbeinleiðis

lægra virðið.

Smáamboð við eini væntaðari livitíð á undir 1 ár
verða útreiðsluførd í útveganarárinum.

Útsettur skattur verður roknaður av øllum við

Handilslig avleidd fíggjarlig amboð verða roknað sum

VØRUGOYMSLUR

komandi tíðarbundnum munum millum roknskaparlig

stuttfreistað ogn ella skuld. Dagsvirðið av einari

NIÐURSKRIVING AV STØÐISOGN

Vørugoymslur verða virðisásettar til útveganarvirði

og skattlig virðir av ognum og skyldum. Hetta verður

trygging verður roknað sum langfreistað ogn ella

Hvørt ár verða roknskaparligu virðini á materiellari

eftir FIFOháttinum. Um nettorealisatiónsvirðið av

uppgjørt við støði í ætlaðu nýtsluni av ognini, ella

skuld, um tryggingartíðarskeiðið er longri enn 12

støðisogn mett fyri at fáa ábending um, hvørt tey eru

vørugoymslunum er lægri enn útveganarvirðið,

hvussu skyldan ætlandi verður afturgoldin.

mánaðir og, sum stuttfreistað ogn ella skuld, um

minkað í virði. Hetta kemur aftrat vanligu avskriving

verður niðurskrivað til lægra virðið.

framleiðslukostnaði.

tryggingartíðarskeiðið er styttri enn 12 mánaðir.
Útsett skattaáogn herímillum skattliga virðið á

ini.
Útveganarvirðið á handilsvørum umframt rávørum

framflytingarheimilaðum skattligum hallum verður

GJALDFØRISTRYGGING

Eru ábendingar um virðisminking, verður ein niður

og øðrum hjálpartilfari umfatar keypsprís umframt

innroknað við tí virði, sum ognin væntandi verður

Broytingar í dagsprísi á avleiddum tryggingaramboði

skrivingarroynd gjørd av hvørji einstakari ogn ella

flutningsgjald.

realiserað fyri antin við at javna í skatti av fram

nýtt til gjaldføristrygging verða innroknaðar

tíðarinntøkum ella við at mótrokna útsetta skatta

beinleiðis í eginognina í tann mun, tryggingin er

Útveganarvirðið av framleiddum liðugvørum og

skyldu innan fyri somu løgfrøðiligu skattaeind.

effektiv. Í tann mun at tryggingin er óeffektiv, verða

vørum í gerð umfatar útveganarvirði av rávørum,

Møgulig útsett nettoskattaáogn verður tikin við til

broytingar í dagsprísi innroknaðar í vinning ella tap.

Sum endurvinningarvirði verður hægra virðið av

hjálpartilfari, beinleiðis lønarkostnaðum og óbeinleiðis

nettorealisatiónsvirðið.

nettosøluprísi og kapitalvirði nýtt. Kapitalvirðið

framleiðslukostnaðum. Óbeinleiðis framleiðslu

verður uppgjørt sum nútíðarvirði av væntaðum

kostnaðir umfata óbeinleiðis tilfar og løn umframt

Útsettur skattur verður virðisásettur við støði í

fyri innrokning av trygging, gongur út ella verður selt,

nettoinntøkum frá nýtsluni av ognini ella ognar

viðlíkahald og avskrivingar av maskinum, virkis

teimum skattareglum og skattasatsum, sum eru

verður uppsagt ella nýtt, heldur innrokningin uppat.

bólkinum.

bygningum og útgerð, ið verður nýtt í framleiðsluni.

galdandi við roknskaparlok.

Akkumuleraður vinningur ella tap innroknað í

ognarbólki. Niðurskrivað verður til endurvinningar
virðið, um hetta er lægri enn roknskaparliga virðið.

Harumframt umfatar posturin kostnaðir til at leiða

Um tryggingaramboðið ikki longur lýkur treytirnar

eginognina verður verandi har, inntil ætlaða trans
aktiónin fer fram. Tá tryggjaða upphæddin viðvíkur
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Rakstrarroknskapur 1. januar – 31. desember
eini ikki-fíggjarligari ogn, verður upphæddin
innroknað í eginognina flutt til bókaða virðið á ognini.

Høvuðs- og lyklatølini í yvirlitinum eru roknað soleiðis:

Nota

Í øðrum førum verður upphæddin innroknað í
eginognina flutt til vinning ella tap í tí tíðarskeiði, sum

Renting av eginogn

tryggjaða ognin hevur við sær vinning ella tap.
SKULD

Upphæddir í t.DKK

Ognaravkast

Í sambandi við lántøku verður fíggjarlig skuld

Miðal eginogn

Oljuútreiðslur

3

Tilfar og tænastuveitingar

-57.457

-50.391

-51.146

-44.893

Bruttoúrslit

307.476

271.297

294.392

257.333

Úrslit av primerum rakstri x 100
4

-74.201

-81.180

-74.085

197.097

213.212

183.248

-113.599

-115.136

-103.232

-104.769

112.612

81.960

109.981

78.479

Inntøkur frá kapitalpørtum í dóttirfeløgum

til kapitaliseraða virðið við effektivu rentuni soleiðis,

Aðrir fíggjarligir kostnaðir

6

áljóðandi virðið, verður innroknaður í rakstrarrokn
Eginogn ultimo x 100

407.998
-105.771

-81.265

5

Nettosøla

489.393
-143.855

226.211

Úrslit áðrenn fíggjarpostar

Aktiv tilsamans

427.460
-105.771

Úrslit áðrenn av- og niðurskrivingar

5, 8

Ognarumferð

508.788
-143.855

Starvsfólkakostnaðir

Av- og niðurskrivingar av materiellari støðisogn

Nettoskuld (skuld – tøkur peningur)
EBITDA

Eginognarpartur

2018

Nettosøla

innroknað til amortiserað útveganarvirði, sum svarar

skapin yvir lánitíðarskeiðið.

2019

2

Eftirfylgjandi tíðarskeið verður fíggjarlig skuld

at munurin millum móttiknu upphæddina og

2018

1

Miðalvirði av aktivum
Nettoskuld/EBITDA

2019

MÓÐURFELAG

Úrslit av vanligum rakstri eftir skatt x 100

innroknað til útveganarvirðið, svarandi til móttiknu
upphæddina eftir frádrignan handilskostnað.

SAMTAK

0

0

587

1.192

-37.040

-34.634

-35.146

-32.620

Úrslit áðrenn skatt

75.572

47.326

75.422

47.052

Skattur av ársúrsliti

-13.194

-9.242

-13.043

-8.968

Ársúrslit

62.379

38.084

62.379

38.084

Aktiv tilsamans
Skuld til realkredittstovnar og peningastovnar

Uppskot til býti av ársúrsliti

verður virðisásett til amortiserað útveganarvirði,

Flutt úrslit

62.379

38.084

62.379

38.084

sum svarar til restskuldina, tá talan er um kontantlán.

Býti tilsamans

62.379

38.084

62.379

38.084

Viðvíkjandi lánsbrævalánum verður amortiserað
útveganarvirði roknað sum kontantvirði á láns
upptøkudegnum, javnað við gjørdum avskrivingum í

Pengingastreymar frá fígging umfata fígging frá

avdráttartíðarskeiðnum av kursjavningini av láninum

eigara, goldnum vinningsbýti til eigara og upptøku av

á upptøkudegnum.

láni og avdráttir av langfreistaðari skuld, umframt
trekk upp á kassakredittar.

Onnur skuld verður tikin við til amortiserað
útveganarvirði, sum vanliga er áljóðandi virðið.

Tøkur peningur við ársbyrjan og enda er kassa
peningur og innistandandi í peningastovnum.

TÍÐARAVMARKINGAR
Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir skuld,

LYKLATØL

umfata inngjøld sum viðvíkja inntøkum komandi

Lyklatøl eru útroknað í samsvari við Den Danske

árini.

Finansanalytikerforenings „Anbefalinger & Nøgletal
2010“.

PENINGASTREYMSUPPGERÐ
Peningastreymsuppgerðin verður uppsett eftir
óbeinleiðis háttinum og vísir peningastreymar frá
rakstri, íløgum, fígging, broyting í peningastreymum
og tøkum peningi við ársbyrjan og enda.
Peningastreymar frá rakstri eru tillagaðir fyri ikki
likvidar rakstrarpostar, broyting í rakstrarkapitali og
goldnum skatt.
Peningastreymar frá íløgum umfata keyp og sølu av
immateriellari, materiellari og fíggjarligari støðisogn
mótroknað broytingum í áogn og skuld viðvíkjandi
nevndu postum.
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Fíggjarstøða 31. desember

Fíggjarstøða 31. desember

OGN í t.DKK
Nota

SAMTAK

MÓÐURFELAG

SKYLDUR í t.DKK

2019

2018

2019

2018

Nota

Støðisogn

SAMTAK
2019

2018

2019

2018

Eginogn

7

Framleiðsluvirkir

970.181

1.006.249

873.867

899.567

7

Býtisvirkir

713.952

613.422

713.952

613.422

7

Bygningar og jarðarøkir

52.661

37.629

52.661

37.629

Grunnur til uppskriving eftir innaravirðishátti

7

Rakstrargøgn

Flutt úrslit

1.361.922

7

Íløguarbeiði í gerð

Eginogn tilsamans

1.344.822

19.598
2.540
22.139

Materiell støðisogn tilsamans

MÓÐURFELAG

43.563

42.256

43.563

42.256

829.483

682.126

825.442

679.887

2.609.839

2.381.682

2.509.484

2.272.762

12

Innskot
Grunnur til avleidd fíggjaramboð

4.140

4.140

4.140

4.140

-21.240

-53.840

-21.240

-53.840

0

0

4.954

4.367

1.257.423

1.356.968

1.253.055

1.207.723

1.344.822

1.207.72

16.801

19.598

16.801

25.087

1.419

23.981

41.887

21.017

40.782

Avsettar skyldur
8

Kapitalpartar í assosieraðum og atknýttum virkjum

9

Lán veitt dóttirfeløgum

2.750

2.750

36.704

36.117

Avsett til eftirløn og líknandi skyldur

0

0

78.428

86.859

Útsettur skattur

10

Avleidd fíggjarlig amboð

22.111

3.043

22.111

3.043

Fíggjarlig støðisogn tilsamans

24.861

5.793

137.243

126.020

2.634.700

2.387.476

2.646.727

2.398.782

Støðisogn tilsamans

Avsettar skyldur tilsamans
Skuld
13

Ogn í umferð
Olja

17.403

24.184

17.403

Skuld til peningastovnar

1.446.277

1.341.582

1.446.277

1.341.582

Langfreistað skuld tilsamans

1.446.277

1.341.582

1.446.277

1.341.582

870

870

870

870

7

6

7

6

1.199

1.166

1.199

1.166

34.241

55.126

34.241

55.126

0

0

10.576

8.604

42.160

59.285

42.160

59.285

24.184

Tilfar

21.870

19.810

21.870

19.810

Vørugoymslur tilsamans

39.273

43.993

39.273

43.993

13

Stuttfreistaður partur av langfreistaðari skuld
Skuld til peningastovnar
Móttikin frammanundangjøld frá kundum

11

Vøru- og tænastuáogn
Tíðaravmarkingar
Áogn tilsamans

106.894

87.544

106.894

87.248

12.109

12.828

9.133

9.451

119.003

100.506

116.027

96.698

Vøru- og tænastuskuld
Millumrokning
Avleidd fíggjarlig amboð

Tøkur peningur

125.123

190.785

125.123

190.785

Onnur skuld

Ogn í umferð tilsamans

283.398

335.285

280.423

331.477

Stuttfreistað skuld tilsamans

2.918.099

2.722.760

2.927.150

2.730.259

Ogn tilsamans

26.383

15.115

25.980

15.115

104.861

131.568

115.034

140.172

Skuld tilsamans

1.551.138

1.473.150

1.561.311

1.481.754

Skyldur tilsamans

2.918.099

2.722.760

2.927.150

2.730.259

14

Veðsetingar og trygdarveitingar

15

Eventualpostar
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Peningastreymsuppgerð
SAMTAK
Nota Upphæddir í t. DKK
Ársúrslit
16

Reguleringar

SAMTAK

2019

2018

62.379

38.084

163.833

159.013

4.721

-8.367

Broyting í rakstrarpeningi:
Vørugoymslur
Áogn

-18.529

5.122

Vøru- og tænastuskuld

-20.884

32.886

Onnur rakstrarskuld
Avleidd fíggjarlig amboð
Peningastreymar frá rakstri áðrenn fíggjarligar postar
Goldin rentukostnaður og líknandi kostnaðir

13.998

13.344

0

-26.758

205.516

213.323

-29.423

-34.634

Peningastreymar frá rakstrinum

176.093

178.689

Keyp av materiellari støðisogn

-194.399

-271.932

Broyting arbeiði í gerð

-147.357

-164.021

Peningastreymar frá íløgum

-341.756

-435.953

100.000

200.000

1

57

Peningastreymar frá fígging

100.001

200.057

Samlaðir peningastreymar í árinum

-65.662

-57.207

Tøkur peningur við ársbyrjan

190.785

247.993

Tøkur peningur við árslok

125.123

190.785

Lántøka
Broyting í stuttfreistaðari bankaskuld

Loyvt trekk á kassakreditt

564.913

314.913

Tilsamans

690.036

505.698
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Ársfrágreiðing og
ársroknskapur 2019

Notur
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Notur 1–3
1. NETTOSØLA
Upphæddir í t. DKK
kWt gjald o.a.

Notur 4–6
SAMTAK

MÓÐURFELAG

4. STARVSFÓLKAÚTREIÐSLUR

2019

2018

2019

2018

469.997

402.19

469.997

402.199

Fast gjald

17.381

17.021

17.381

17.021

Íbinding

24.014

9.219

24.014

-266

1.714

-266

Ómaksgjøld, áminning, onnur søla og javning til kWt-sølu
Keyp av vindorku v.m.
Tilsamans

2. OLJUÚTREIÐSLUR
Upphæddir í t. DKK

70.192

63.452

7.681

7.637

9.219

Almenn gjøld

3.306

2.995

3.306

2.995

1.714

Tilsamans

81.265

74.201

81.180

74.085

-2.692

-21.733

-22.154

489.393

407.998

MÓÐURFELAG

2019

2018

2019

2018

12.665

26.520

12.665

Tungolja

110.108

86.196

110.108

86.196

Smyrjiolja

7.227

6.910

7.227

6.910

Tilsamans

143.855

105.771

143.855

105.771

Í starvsfólkaútreiðslunum innganga fylgjandi:
Stjórn og nevnd

2.133

2.024

2.133

2.024

Tilsamans

2.133

2.024

2.133

2.024

Starvsfólk við høvuðsinntøku frá SEV

153

145

153

145

Ársverk

178

172

178

172

5. FÍGGJARÚTREIÐSLUR
Upphæddir í t. DKK
Úrslit dóttirfeløg
Regulering fíggjarlig støðisogn
Rentur, lán og bankaskuld
Stovningarkostnaðir, provisiónir

MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK

2019

2018

2019

2018

Linjur

2.851

3.097

2.851

3.097

83

22

75

22

Tangar og umhvørvi
Maskinur
El og teknikk

206

298

206

298

10.481

8.838

5.482

4.536

462

544

462

531

2.533

2.223

2.350

1.970

Aðalfundur og nevnd

501

766

501

766

Kanning og ráðgeving

10.552

7.706

9.999

7.191

Bygningar og lendi

Kunningartøkni

7.370

5.452

7.370

5.452

Leiðsla og skrivstovuhald

2.664

3.100

2.664

3.100

-538

538

-538

538

890

656

888

652

Tap upp á skuldarar
Aðrar rakstrarútreiðslur

2018

7.638

26.520

Byrging, rør og tunlar

2019

63.568

427.460

SAMTAK

2018

7.681

Gassolja

TILFAR OG TÆNASTUVEITINGAR

2019
70.278

-2.338

Lønir

MÓÐURFELAG

Pensjónir

508.788

SAMTAK

Upphæddir í t. DKK

SAMTAK

Aðrar fyrisitingarútreiðslur

19.403

17.150

18.837

16.739

Tilsamans

57.457

50.391

51.146

44.893

SAMTAK

MÓÐURFELAG

2019

2018

2019

2018

0

0

-587

-1.192

0

-49

0

-49

33.616

30.569

31.723

28.557
2.294

2.090

2.294

2.090

Órealiseraður kursvinningur ella -tap

127

8.868

127

8.868

Órealiserað javning á avleidd amboð

817

-7.352

817

-7.352

Annar rentukostnaður

391

304

389

302

37.040

34.634

34.559

31.428

Tilsamans

6. SKATTUR AV ÁRSÚRSLITI
Upphæddir í t. DKK

SAMTAK

MÓÐURFELAG

2019

2018

2019

2018

Avsett til útsettan skatt

13.194

9.242

13.043

8.968

Tilsamans

13.194

9.242

13.043

8.968
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Nota 7

Nota 7
7. MATERIELL STØÐISOGN, MÓÐURFELAG

7. MATERIELL STØÐISOGN, SAMTAK
Upphæddir í t. DKK

Framleiðsla

Býtisvirkir

Bygningar

Rakstrargøgn

Tils. 2019

2018

2.146.083

1.137.726

72.598

208.372

3.564.778

3.292.846

32.477

132.131

17.057

13.296

194.961

280.273

-681

681

0

0

0

0

0

0

0

-562

-562

-8.341

Útveganarvirði ultimo

2.177.879

1.270.538

89.656

221.105

3.759.178

3.564.778

Av‑ og niðurskriving primo

-1.139.834

-524.303

-34.969

-166.116

-1.865.222

-1.750.086

-68.409

-31.738

-2.026

-11.988

-114.161

-123.478

545

-545

0

0

0

0

0

0

0

562

562

8.341

Av‑ og niðurskriving ultimo

-1.207.698

-556.586

-36.995

-177.542

-1.978.821

-1.865.222

Roknskaparligt virði ultimo

970.181

713.952

52.661

43.563

1.780.356

1.699.556

1.006.249

613.422

37.629

42.256

1.699.556

Arbeiði í gerð primo

516.668

141.236

20.917

3.306

682.126

518.106

Tilgongd til arbeiði í gerð í árinum

205.666

105.684

9.537

6.897

327.784

420.859

745

-745

0

0

0

0

Útveganarvirði primo
Tilgongd í árinum
Flutt í árinum
Frágongd í árinum

Avskrivingar í árinum
Flutt í árinum
Afturførdar avskrivingar

Roknskaparligt virði ultimo 2018

Liðug arbeiði førd til avskrivingar

Upphæddir í t. DKK

Framleiðsla

Býtisvirkir

Bygningar

Rakstrargøgn

Tils. 2019

2018

2.008.385

1.137.726

72.598

208.372

3.427.080

3.155.615

32.477

132.131

17.057

13.296

194.961

279.806

-681

681

0

0

0

0

0

0

0

-562

-562

-8.341

Útveganarvirði ultimo

2.040.181

1.270.538

89.656

221.105

3.621.479

3.427.080

Av‑ og niðurskriving primo

-1.108.817

-524.303

-34.969

-166.116

-1.834.205

-1.729.436

-58.042

-31.738

-2.026

-11.988

-103.793

-113.110

545

-545

0

0

0

0

0

0

0

562

562

8.341

Av‑ og niðurskriving ultimo

-1.166.314

-556.586

-36.995

-177.542

-1.937.437

-1.834.205

Roknskaparligt virði ultimo

873.867

713.952

52.661

43.563

1.684.042

1.592.875

Roknskaparligt virði ultimo 2018

899.567

613.422

37.629

42.256

1.592.875

Arbeiði í gerð primo

514.430

141.236

20.917

3.306

679.887

517.638

Tilgongd til arbeiði í gerð í árinum

203.864

105.684

9.537

6.897

325.982

418.620

Liðug arbeiði førd til avskrivingar

-30.475

-128.202

-17.057

-4.693

-180.428

-256.371

Arbeiði í gerð ultimo

687.818

118.718

13.396

5.510

825.442

679.887

Arbeiði í gerð ultimo 2018

514.430

141.236

20.917

3.306

679.887

Støðisogn ultimo

1.561.684

832.670

66.057

49.073

2.509.484

Støðisogn ultimo 2018

1.413.997

754.658

58.546

45.562

2.272.762

Útveganarvirði primo
Tilgongd í árinum
Flutt í árinum
Frágongd í árinum

Avskrivingar í árinum
Flutt í árinum
Afturførdar avskrivingar

Arbeiði í gerð

Arbeiði í gerð

Flutt í árinum
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-30.475

-128.202

-17.057

-4.693

-180.428

-256.838

Arbeiði í gerð ultimo

692.604

117.973

13.396

5.510

829.483

682.126

Arbeiði í gerð ultimo 2018

515.924

141.980

20.917

3.306

682.126

Støðisogn ultimo

1.662.784

831.925

66.057

49.073

2.609.839

Støðisogn ultimo 2018

1.522.172

755.403

58.546

45.562

2.381.682

2.381.682

2.272.762
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Notur 8–11

Nota 12

8. KAPITALPARTAR Í ATKNÝTTUM OG ASSOSIERAÐUM VIRKJUM

12. EGINOGN, SAMTAK

Upphæddir í t. DKK

31.12.19

31.12.18

Útveganarvirði primo

31.750

31.750

Útveganarvirði ultimo

31.750

31.750

Úrslit dóttirfeløg primo

4.367

3.175

587

1.192

4.954

4.367

36.704

36.117

Úrslit dóttirfeløg í árinum
Úrslit dóttirfeløg ultimo
Bókað virði ultimo

Innskot

Grunnur
til avleidd
fíggjaramboð

Flutt úrslit

Tilsamans

4.140

-28.251

1.220.509

1.196.397

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð

0

-25.588

-1.170

-26.758

Ársúrslit

0

0

38.084

38.084

4.140

-53.840

1.257.423

1.207.723

Upphæddir í t. DKK
Eginognaruppgerð 01.01.18 ‑ 31.12.18
Salda pr. 01.01.18

Salda pr. 31.12.18

Eginognaruppgerð 01.01.19 ‑ 31.12.19

ASSOSIERAÐ OG ATKNÝTT VIRKI:

Salda pr. 01.01.19
Upphæddir í t. DKK

4.140

-53.840

1.257.423

1.207.723

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð

0

32.600

0

32.600

Rætting útsettur skattur undanfarin ár *

0

0

42.120

42.120

Ognarpartur

Eginogn

Ársúrslit

Innroknað virði

50%

62.482

1.295

2.750

P/F Vindfelagið í Húsahaga

100%

21.273

-58

21.273

Ársúrslit

P/F Vindfelagið í Neshaga

100%

12.681

645

12.681

Salda pr. 31.12.19

P/F Fjarhitafelagið, Tórshavn

0

0

62.379

62.379

4.140

-21.240

1.361.922

1.344.822

Eingin roknskapur hjá P/F Fjarhitafelagnum fyriliggur fyri 2019 - upplýstu tølini eru fyri 2018.
* Grundað á umflokking av skattligum saldum millum rakstrargøgn og bygningar viðvíkjandi undanfarnum árum, er neyðugt at rætta útsettan skatt
fyri tíðarskeiðið fram til 31.12.2018. Hetta er gjørt við at rætta 42,1 mió. kr. í eginognini í árinum 2019.

9. LÁN VEITT DÓTTIRFELØGUM

Upphæddir í t. DKK

Áramál

Høvuðsstólur

Salda
31.12.19

Avdráttur
komandi ár

Salda um 5 ár

P/F Vindfelagið í Húsahaga

12 ár

75.000

58.064

5.898

33.672

P/F Vindfelagið í Neshaga

10 ár

28.175

20.364

2.721

9.113

103.175

78.428

8.619

42.784

Tilsamans

12. EGINOGN, MÓÐURFELAG

Upphæddir í t. DKK

Innskot

Grunnur
til avleidd
fíggjaramboð

Grunnur til
uppskriving
innaravirðis
háttur

Flutt úrslit

Tilsamans

Eginognaruppgerð 01.01.18 ‑ 31.12.18
Salda pr. 01.01.18

10. AVLEIDD FÍGGJARLIG AMBOÐ

Upphæddir í t. DKK
Prístrygging olja
Prístrygging gjaldoyra
Rentutrygging
Tilsamans

Ogn
31.12.19

Skuld
31.12.19

Samlað
31.12.19

31.12.18

13.407

0

13.407

-14.583

8.704

-1.586

7.117

3.043

0

-40.573

-40.573

-44.702

22.111

-42.160

-20.049

-56.242

Avleidd fíggjarlig amboð eru nýtt at tryggja rentugjaldingar og gjaldoyrakurs á lánum, umframt prísstøði og gjaldoyrakurs á oljukeypi. Virðini í notuni
omanfyri koma fram sum munurin millum amboðini á statusdegnum í mun til tað roknaða framtíðarvirði.

4.140

-28.251

3.175

1.217.334

1.196.397

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð

0

-25.588

0

-1.170

-26.758

Úrslit í dóttirfeløgum

0

0

1.192

-1.192

0

Ársúrslit

0

0

0

38.084

38.084

4.140

-53.840

4.367

1.253.055

1.207.723

4.140

-53.840

4.367

1.253.055

1.207.723

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð

0

32.600

0

0

32.600

Rætting útsettur skattur undanfarin ár *

0

0

0

42.120

42.120

Salda pr. 31.12.18

Eginognaruppgerð 01.01.19 ‑ 31.12.19
Salda pr. 01.01.19

Úrslit í dóttirfeløgum

0

0

587

-587

0

Ársúrslit

0

0

0

62.379

62.379

4.140

-21.240

4.954

1.356.968

1.344.822

Salda pr. 31.12.19

* Grundað á umflokking av skattligum saldum millum rakstrargøgn og bygningar viðvíkjandi undanfarnum árum, er neyðugt at rætta útsettan skatt
fyri tíðarskeiðið fram til 31.12.2018. Hetta er gjørt við at rætta 42,1 mió. kr. í eginognini í árinum 2019.

11. VØRU‑ OG TÆNASTUÁOGN
Upphæddir í t. DKK

31.12.19

31.12.18

Elskuldarar

105.948

89.105

Aðrir skuldarar
Niðurskrivað upp á áogn
Tilsamans

3.299

1.421

-2.353

-2.982

106.894

87.544
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Notur 13–16

Nota 17

13. SKYLDUR

17. SUNDURGREINING AV EGINOGN

Avdráttur
fyrsta árið

Restskuld
eftir 5 ár

Skuld
tilsamans
31.12.19

Skuld
tilsamans
31.12.18

Skuld til fíggjarstovnar

0

1.110.277

1.446.277

1.342.452

Tilsamans

0

1.110.277

1.446.277

1.133.188

Upphæddir í t. DKK

Eingin avdráttur er fyrsta árið, og verandi lániavtala fellur til gjaldingar innan í miðal 6,3 ár.

Upphæddir í t. DKK
Eiðis
Eysturkommuna
Fámjins
Fuglafjarðar

14. VEÐSETINGAR OG TRYGDARVEITINGAR 31.12.19					
Sum trygd fyri tollkreditti, er ein ábyrgd veitt til TAKS upp á 1,4 mió. kr, og sum trygd fyri vanligum kredittkortum, er veitt ábyrgd upp á 3,7 mió. kr.

Upphæddir í t. DKK
Afturvunnið á áður niðurskrivaða fíggjarliga støðisogn
Rentukostnaðir og líknandi kostnaðir
Órealiseraðir rentukostnaðir
Avskrivingar
Skattur
Tilsamans

2019

2018

0

-49

36.096

33.168

944
113.599

1.516
115.136

13.194

9.242

163.833

159.013

78,6

19.599

1,46

16.963

146,5

55.455

4,14

49.647

23,1

2.135

0,16

1.851
36.409

40.896

3,05

977

0,07

867

Hovs

22,9

2.546

0,19

2.366

Húsavíkar

25,1

2.958

0,22

2.577

103,6

17.465

1,30

15.815

36,4

10.700

0,80

9.723

537,8

135.035

10,07

121.645

12,6

4.012

0,30

3.421

Hvalbiar
Hvannasunds

Nes / Runavíkar

16. REGULERINGAR

Eginogn
2018

17,5

Kvívíkar

Samtakið er bundið av avtalum upp á tilsamans 4,5 mió. kr. fyri 2020 viðvíkjandi rakstrar- og leiguavtalum hjá dóttirfeløgum.

Eginogn %
2019

136,3

Kunoyar

15. EVENTUALSKYLDUR					

Flutt úrslit og
grunnar 2019

Fugloyar

Klaksvíkar

Sum gjaldsábyrgd fyri veiting av motorum er veitt trygd á 5,1 mió. kr. Samanlagt hevur SEV veitt trygd fyri 10,2 mió. kr.

Kommunuinnskot

59,1

15.355

1,15

13.870

332,1

141.543

10,56

125.885

Porkeris

51,0

8.179

0,61

7.474

Sands

72,3

13.709

1,02

12.207

Sjóvar

92,9

28.010

2,09

24.929

Skálavíkar

30,8

3.704

0,28

3.257

Skopunar

71,0

11.317

0,84

10.801

Skúvoyar

17,9

1.029

0,08

984
28.162

Sørvágs

127,5

9.208

0,69

Sumbiar

81,4

46.581

3,47

8.505

177,4

31.817

2,37

42.079

1.092,5

564.010

42,07

506.259

Tvøroyrar

255,3

44.137

3,29

40.158

Vága kommuna

169,6

54.786

4,09

48.873

Vágs

218,4

34.595

2,58

31.442

Vestmanna

125,3

31.997

2,39

28.959

Sunda
Tórshavnar

Viðareiðis

25,3

8.925

0,67

8.458

Tilsamans

4.139,9

1.340.682

100,00

1.203.583
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ágreiðing
Ársfrágreiðing
og
og
oknskapur
ársroknskapur
2019
2019

otur
Virkisbýti

SEV / ROKNSKAPUR 2019
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Samtak / Rakstur

Móðurfelag / Rakstur

Virkisbýti, framleiðsla og net
RAKSTUR

Virkisbýti, framleiðsla og net

2019

2018

RAKSTUR

Framleiðsla

Net

Tilsaman

Framleiðsla

Net

Tilsaman

Upphæddir í t. DKK

Inntøkur

328.266

180.522

508.788

259.063

168.397

427.460

Oljuútreiðslur

-143.665

-190

-143.855

-105.522

-250

-105.771

Upphæddir í t. DKK

2019

2018

Framleiðsla

Net

Tilsaman

Framleiðsla

Net

Tilsaman

Inntøkur

308.871

180.522

489.393

239.601

168.397

407.998

Oljuútreiðslur

-143.665

-190

-143.855

-105.522

-250

-105.771

Tilfar og tænastuveitingar

-27.590

-29.867

-57.457

-22.356

-28.035

-50.391

Tilfar og tænastuveitingar

-21.279

-29.867

-51.146

-16.858

-28.035

-44.893

Lønir

-38.497

-42.768

-81.265

-36.700

-37.501

-74.201

Lønir

-38.412

-42.768

-81.180

-36.583

-37.501

-74.085

118.514

107.697

226.211

94.486

102.611

197.097

105.515

107.697

213.212

80.638

102.611

183.248

Úrslit av vanligum rakstri

Úrslit av vanligum rakstri

Avskrivingar

-69.170

-44.430

-113.599

-74.221

-40.915

-115.136

Avskrivingar

-58.802

-44.430

-103.232

-63.854

-40.915

-104.769

Úrslit áðrenn fíggjarpostar

49.344

63.268

112.612

20.265

61.696

81.960

Úrslit áðrenn fíggjarpostar

46.713

63.268

109.981

16.784

61.696

78.479

Fíggjarpostar, netto

-16.476

-20.564

-37.040

-9.340

-25.294

-34.634

Fíggjarpostar, netto

-14.581

-19.977

-34.559

-7.325

-24.102

-31.428

Úrslit áðrenn skatt

32.869

42.704

75.572

10.925

36.401

47.326

Úrslit áðrenn skatt

32.131

43.291

75.422

9.458

37.593

47.052

-150

-13.043

-13.194

-274

-8.968

-9.242

0

-13.043

-13.043

0

-8.968

-8.968

32.718

29.660

62.379

10.650

27.433

38.084

32.131

30.247

62.379

9.458

28.625

38.084

Skattur
Ársúrslit

Skattur
Ársúrslit
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Samtak / Ognir

Móðurfelag / Ognir

Virkisbýti, framleiðsla og net
OGNIR
Upphæddir í t. DKK

Virkisbýti, framleiðsla og net

2019
Framleiðsla

2018

Net

Tilsaman

Framleiðsla

OGNIR

Net

Tilsaman

Fastar ognir, elverk v.m.

976.318

804.039

1.780.356

1.012.595

686.961

1.699.556

Íløguarbeiði í gerð

688.642

140.841

829.483

514.204

167.922

682.126

1.664.960

944.880

2.609.839

1.526.799

854.884

2.381.682

Materiell støðisogn

Upphæddir í t. DKK

2019
Framleiðsla

2018

Net

Tilsaman

Framleiðsla

Net

Tilsaman
1.592.875

Fastar ognir, elverk v.m.

880.004

804.039

1.684.042

905.913

686.961

Íløguarbeiði í gerð

684.601

140.841

825.442

511.965

167.922

679.887

1.564.605

944.880

2.509.484

1.417.879

854.884

2.272.762

Materiell støðisogn

Partapeningur

0

2.750

2.750

0

2.750

2.750

Kapitalpartar

0

36.704

36.704

0

36.117

36.117

Avleidd fíggjarlig amboð

0

22.111

22.111

0

3.043

3.043

Lán veitt dóttirfeløgum

0

78.428

78.428

0

86.859

86.859

Fíggjarlig støðisogn

0

24.861

24.861

0

5.793

5.793

STØÐISOGN TILSAMANS

1.664.960

969.740

2.634.700

1.526.799

860.677

2.387.476

17.403

0

17.403

24.184

0

24.184

0

21.870

21.870

0

19.810

19.810

17.403

21.870

39.273

24.184

19.810

43.993

Avleidd fíggjarlig amboð

0

22.111

22.111

0

3.043

3.043

Fíggjarlig støðisogn

0

137.243

137.243

0

126.020

126.020

1.564.605

1.082.122

2.646.727

1.417.879

980.903

2.398.782

17.403

0

17.403

24.184

0

24.184

STØÐISOGN TILSAMANS
Olja á goymslu
Tilfar á goymslu
Goymslur tilsamans

Olja á goymslu
Tilfar á goymslu
Goymslur tilsamans

Elskuldarar
Aðrir skuldarar/skattaáogn
Millumrokning Net og Framleiðsla
Onnur áogn/tíðaravmarking
Áogn tilsamans
Tøkur peningur
OGN Í UMFERÐ TILSAMANS
OGNIR TILSAMANS

0

106.894

106.894

0

87.248

87.248

126

0

126

431

0

431

10.576

147.816

158.392

8.604

348.919

357.522

3.089

11.061

14.150

5.743

9.126

14.870

13.790

265.771

279.561

14.778

445.292

0

125.123

125.123

0

190.785

21.870

0

19.810

19.810

39.273

24.184

19.810

43.993

0

106.894

106.894

0

87.248

87.248
315.552

0

113.862

113.862

0

315.552

113

9.020

9.133

2.366

7.084

9.451

460.070

Áogn tilsamans

113

229.775

229.889

2.366

409.883

412.250

190.785

Tøkur peningur

0

125.123

125.123

0

190.785

190.785

31.193

412.764

443.957

38.961

655.887

694.849

1.382.505

3.078.657

1.565.760

1.516.564

3.082.324

Millumrokning Net og Framleiðsla

21.870
21.870

Onnur áogn/tíðaravmarking

1.696.153

Í Millumrokning Net eru kapitalpartar tkr. 29.000 í dóttirfeløgum, umframt teirra samlaða úrslit frá byrjan í 2016 upp á tkr. 4.954.

Elskuldarar

0
17.403

OGN Í UMFERÐ TILSAMANS
OGNIR TILSAMANS

17.516

376.769

394.284

26.550

620.479

647.028

1.582.121

1.458.891

3.041.012

1.444.428

1.601.382

3.045.810
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Samtak / Skyldur

Móðurfelag / Skyldur

Virkisbýti, framleiðsla og net
SKYLDUR
Upphæddir í t. DKK
Innskot
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Virkisbýti, framleiðsla og net

2019
Framleiðsla

Net

2018
Tilsaman

Framleiðsla

Net

SKYLDUR
Tilsaman

Upphæddir í t. DKK

Framleiðsla

Net

2018
Tilsaman

Framleiðsla

Net

Tilsaman

0

4.140

4.140

0

4.140

4.140

0

4.140

4.140

0

4.140

4.140

Kapitalkonta

788.531

552.151

1.340.682

756.400

447.183

1.203.583

Kapitalkonta

788.531

552.151

1.340.682

756.400

447.183

1.203.583

Eginogn tilsamans

788.531

556.291

1.344.822

756.400

451.323

1.207.723

Eginogn tilsamans

788.531

556.291

1.344.822

756.400

451.323

1.207.723

Eftirløn

Innskot

2019

0

19.598

19.598

0

16.801

16.801

Eftirløn

0

19.598

19.598

0

16.801

16.801

Útsettur skattur

1.247

1.419

2.666

1.105

23.981

25.087

Útsettur skattur

0

1.419

1.419

0

23.981

23.981

Avsetingar tilsamans

1.247

21.017

22.264

1.105

40.782

41.887

Avsetingar tilsamans

0

21.017

21.017

0

40.782

40.782

733.250

704.408

1.437.658

437.369

895.782

1.333.151

663.441

782.836

1.446.277

358.941

982.641

1.341.582

8.619

870

9.489

8.431

870

9.301

Stuttfr. partur av langfreistaðari skuld

0

870

870

0

870

870

0

7

7

0

6

6

Skuld til peningastovnar

0

7

7

0

6

6

0

1.199

1.199

0

1.166

1.166

0

1.199

1.199

0

1.166

1.166

158.392

0

158.392

357.522

0

357.522

124.438

0

124.438

324.155

0

324.155

Langfreistað skuld

Stuttfr. partur av langfreistaðari skuld

Skuld til peningastovnar
Inngoldið av ognarum
Millumrokning Net og Framleiðsla
Onnur skuld
Vøru- og tænastuskuld
Avleidd amboð
Skuld tilsamans
SKYLDUR TILSAMANS

Langfreistað skuld

Inngoldið av ognarum
Millumrokning Net og Framleiðsla

6.114

22.311

28.425

4.932

12.224

17.157

Onnur skuld

0

34.241

34.241

0

55.126

55.126

Vøru- og tænastuskuld

0

42.160

42.160

0

59.285

59.285

906.375

805.197

1.711.571

808.255

1.024.459

1.832.714

Skuld tilsamans

1.696.153

1.382.505

3.078.657

1.565.760

1.516.564

3.082.324

SKYLDUR TILSAMANS

Í Millumrokning Framleiðsla eru kapitalpartar kr. 29.000 í dóttirfeløgum, umframt teirra samlaða úrslit frá byrjan í 2016 upp á tkr. 4.954.

Avleidd amboð

5.711

20.269

25.980

4.932

10.183

15.115

0

34.241

34.241

0

55.126

55.126

0

42.160

42.160

0

59.285

59.285

793.590

881.583

1.675.172

688.029

1.109.276

1.797.305

1.582.121

1.458.891

3.041.012

1.444.428

1.601.382

3.045.810
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Samtak / Inntøkubýti

Móðurfelag / Inntøkubýti

Rakstrarbýti, framleiðsla og net

Rakstrarbýti, framleiðsla og net

INNTØKUBÝTI

INNTØKUBÝTI

Upphæddir í t. DKK

Framleiðsla

Søla
Eginframleiðsla v.m.
Skipanarberandi tænastur v.m.
Inntøka tilsamans

Net

Tils. 2019

2018

29

511.096

511.126

430.152

307.456

-309.794

-2.338

-2.692

20.781

-20.781

0

0

328.266

180.522

508.788

427.460

FRAMLEIÐSLA

Termisk

Vatn

Vind

Tils. 2019

2018

Inntøkur

231.577

77.151

19.537

328.266

259.063

Olja

-131.352

-12.313

0

-143.665

-105.522

Tilfar

-15.505

-5.732

-6.353

-27.590

Lønir

-28.084

-10.320

-93

-38.497

Avskriving

-27.934

-30.812

-10.423

-69.170

-74.221

-9.444

-5.137

-1.894

-16.476

-9.340

0

0

-150

-150

-274

19.258

12.836

624

32.718

10.650

Net u. fyrisiting

Fyrisiting

Tils. 2019

2018

6.094

174.428

180.522

168.397

-190

0

-190

-250

Tilfar

-10.013

-19.854

-29.867

-28.035

Lønir

-23.996

-18.772

-42.768

Avskriving

Rentur
Skattur
Framleiðsluúrslit

NET
Inntøkur
Olja

Upphæddir í t. DKK

Framleiðsla

Søla
Eginframleiðsla v.m.
Skipanarberandi tænastur v.m.
Inntøka tilsamans

Net

Tils. 2019

2018

29

511.096

511.126

430.152

288.061

-309.794

-21.733

-22.154

20.781

-20.781

0

0

308.871

180.522

489.393

407.998

FRAMLEIÐSLA

Termisk

Vatn

Vind

Tils. 2019

2018

Inntøkur

231.577

77.151

142

308.871

239.601

Olja

-131.352

-12.313

0

-143.665

-105.522

-22.356

Tilfar

-15.505

-5.732

-42

-21.279

-16.858

-36.700

Lønir

-28.084

-10.320

-8

-38.412

-36.583

Avskriving

-27.934

-30.812

-56

-58.802

-63.854

-9.444

-5.137

0

-14.581

-7.325

19.258

12.836

37

32.131

9.458

Net u. fyrisiting

Fyrisiting

Tils. 2019

2018)

6.094

174.428

180.522

168.397

-190

0

-190

-250

Tilfar

-10.013

-19.854

-29.867

-28.035

-37.501

Lønir

-23.996

-18.772

-42.768

-37.501

Rentur
Framleiðsluúrslit

NET
Inntøkur
Olja

-37.983

-6.447

-44.430

-40.915

Avskriving

-37.983

-6.447

-44.430

-40.915

Rentur

-23

-20.541

-20.564

-25.294

Rentur

-23

-19.954

-19.977

-24.102

Skattur

0

-13.043

-13.043

-8.968

Skattur

0

-13.043

-13.043

-8.968

-66.111

95.771

29.660

27.433

-66.111

96.358

30.247

28.625

Netúrslit

Netúrslit

115

www.sansir.fo

SEV
Landavegur 92
Postboks 319
FO‑110 Tórshavn
+298 34 68 00
www.sev.fo
sev@sev.fo
Roknskaparár: 01.01‑31.12
V-tal: 331538

