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Samstundis sum elfelagið er búskaparliga sterkt og hevur lagt 
eina grøna kós, sum krevur munandi útbyggingar í elskipanini, so 
bar eisini til at lækka elprísin á nýggjárinum . Nevndin hevur við 
støði í elveitingarlógini eitt støðugt mál, sum er at hava elprísin í 
einari príslegu, ið ikki er hægri enn neyðugt . Nevndin skeyt tí upp á 
eykaaðalfundinum í november 2016 at lækka elprísin 5 oyru/kWt 
uttan MVG frá 1 . januar 2017 . Hetta varð gjørt grundað á ætlaðu 
fíggjarætlanina fyri 2017, sum vísir avlop á 67,5 milliónir krónur . 
Avlopið hjá samtakinum, sum í 2016 var 102 milliónir krónur 
áðrenn skatt, er nøktandi . Avlopið eftir skatt er 93 milliónir krónur . 

Veitingarskylda, góðska og støðug streymveiting eru fremstu 
uppgávur felagsins at loysa hvønn einasta dag . Samstundis eru 
menning og áhaldandi broytingar ein annar partur av høvuðsvirk-
seminum, og hesi viðurskifti eiga alla tíðina at ganga hond í 
hond – tað veri seg t .d . grønar útbyggingar, umhvørvisvernd og 
vaksandi eftirspurningur eftir elmegi . 

SEV skal áhaldandi nøkta tørvin á elorku, samstundis sum skundast 
skal undir orkuskiftið . Talan er um avbjóðandi uppgávur, ið okkara 
dugnaligu starvsfólk dagliga greiða úr hondum í sínum arbeiði, sum 
fer fram undir virðisorðunum: Samstarv, Eldhugi og Virðing – SEV .

Í hesum virðisgrundarlagi liggur eisini ein samskiftisvinarligur 
hugburður . SEV vil áhaldandi við opnum og trúverdugum samskifti 
við allar partar í samfelagnum skapa gjøgnumskygni og álit bæði 
á grønu kósini og í øllum virksemi felagsins . Munagott samskifti 
er ein týðandi partur av grundarlagnum undir øllum samstarvi .

Virksemið hjá SEV síðani seinasta ársaðalfund verður lýst nærri 
í hesi frágreiðing, har nevndin lýsir tey mál, sum nevndin metir 
hava størstan áhuga hjá eigarunum . Frágreiðingin verður latin 
sambært grein 3, stk . 12b og grein 4, stk . 11a í viðtøkum felagsins .

Nýggja nevndin frá vinstru: Kristian Eli Zachariasen umboðandi Norðoyggjar, Hans Jákup Johannesen, 
næstformaður, umboðandi Eysturoynna, Vinjard Tungá, umboðandi Sandoynna, Marin Katrina 

Frýdal, umboðandi Tórshavnar Kommunu, Sune Jacobsen, umboðandi Vágoynna, John Zachariasen, 
nevndarformaður, umboðandi Norðstreymoy og Jónsvein Hovgaard, umboðandi Suðuroynna

Fjølbroytt virksemi
Í framhaldi av kommunuvalinum, sum var á heysti í 2016, bleiv 
nýggj nevnd vald á eykaaðalfundi hin 24 . februar 2017 . Vald vóru 
Kristian Eli Zachariasen fyri Norðoya sýslu, Hans Jákup Johannesen 
fyri Eysturoyar sýslu, John Zachariassen fyri Streymoyar sýslu, 
Sune Jacobsen fyri Vága sýslu, Vinjard Tungá fyri Sandoyar sýslu, 
Jónsvein Hovgaard fyri Suðuroynna og Marin Katrina Frýdal fyri 
Tórshavnar kommunu . Beint eftir aðalfundin skipaði nevndin seg 
við John Zachariassen sum nevndarformaður og Hans Jákup 
Johannesen sum næstformaður . 

Nevndin hevur frá 9 . desember 2016 at rokna sett Jón Nielsen í 
starvið sum deildarstjóri innan netið, eftir at undanfarni deildar-
stjórin Finn Jakobsen valdi at fara í annað starv . Við tað at 
deildarstjórin innan framleiðsluna Anders Nedergaard-Hansen 
nú fer frá fyri aldur, hevur nevndin sett Hera Mortensen í hetta 
starv frá 1 . mars 2017 at rokna . Eisini hevur nevndin staðfest 
nýggju menn ingardeildina við Terja Nielsen sum deildarleiðara . 

SEV hevur frá Heilsu- og Innlendismálaráðnum móttikið skriv og 
nýggj loyvir dagfest 13 . mars 2017 til nýtslu av vatnkraftini á 
vatnorkuverkum felagsins . Skrivið frá Heilsu- og Innlendismála-
ráðnum, nýggju loyvini og uppskot til svarskriv frá SEV er sent 
limakommununum áðrenn ársaðalfundin . Høvi verður at umrøða 
hesi viðurskifti á aðalfundinum í dag, soleiðis verður eisini møguligt 
at umrøða uppskotið til svarskriv, áðrenn hetta ætlandi verður 
latið Heilsu- og Innlendismálaráðnum . 

Vindvirksemið er nú lagt yvir í dótturfeløgini P/F Vindfelagið í 
Neshaga og P/F Vindfelagið í Húsahaga . Roknskapir fyri feløgini 
fyri 2016 fyriliggja eisini í sambandi við hendan aðalfundin .

Frágreiðing frá nevndini
Tað er ikki við sørt av stoltleika, at nevnd og leiðsla í dag kunnu stað
festa, at tað er eitt búskaparliga sterkt elfelag, sum stevnir fram ímóti 
málinum um 100 prosent grøna orku á landi í Føroyum í 2030 . Vit eru 
framvegis á rættari leið, og vit ætla okkum at halda bæði ferð og kós
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Felagið hevur arbeitt við uppskoti um serfrøði í nevndina hjá 
SEV . Eftir viðgerðina av uppskotinum á ársaðalfundi 24 . apríl 
2014 læt elfelagið uppskotið til Vinnumálaráðið og fyrrverandi 
Innlendismálaráðið, har spurt var eftir viðmerkingum teirra . 
Á ársaðalfundi 24 . apríl 2015 varð kunnað um, at uppskotið 
ætlandi verður lagt fyri ein komandi aðalfund, tá svar er komið 
frá myndug leikunum . 29 . september 2015 spurdi felagið seg 
fyri hjá Vinnumálaráðnum, og tá varð svarað, at málið nú er lagt 
yvir til Heilsu- og Innlendismálaráðið at viðgera . Spurningurin 
varð um røddur á fundi millum felagið og ráðið 4 . mars 2016, og 
felagið sendi ráðnum áminning 12 . august 2016 . Onki svar er 
komið frá Heilsu- og Innlendismálaráðnum . Kunnað er áður um 
málið á eyka aðal fundinum 24 . februar 2017 .

Fyri at varpa ljós á visiónina um at gera Føroyar 100 prosent 
grønar í 2030, har tað er neyðugt, at allir føroyskir orkubrúkarar 
fara at velja grønar loysnir, og fyri at markera, at SEV er ein fram-
fýsin og nútímans fyritøka, skipaði SEV fyri altjóða ráðstevnu 
í Norður landahúsinum nevnd 100by2030 í døgunum 27 . og 
28 . september 2016 . Hæddarpunktið á ráðstevnuni var, tá ið 
amerikanski framtíðargranskarin frá Stanford University Tony 
Seba helt fyrilestur . Ráðstevnan hevði stóra undirtøku og var sera 
væl eydnað . Ráðstevnan endaði við stórari móttøku í Østrøm, 
har SEV eisini hátíðarhelt 70 ára føðingardagin hjá felagnum 1 . 
oktober 2016 . 

Eykaaðalfundurin 25 . november 2016 loyvdi elfelagnum at fara 
undir eina tvey ára royndarætlan við avsláttri í prísinum upp 
á el til hitapumpur og elbilar . Neyðugt er við einari broyting í 
elveitingarlógini fyri at kunna fremja royndarætlanina, og okkum 
kunnugt arbeiðir Heilsu- og Innlendismálaráðið við hesum . 

Viðvíkjandi treytaðu tilsøgnunum um framleiðsluloyvi til pumpu-
skipan í Vestmannaøkinum givnar Sp/f Røkt og SEV í skrivum 
dagfest 1 . juli 2015, sum SEV kærdi til Vinnukærunevndina, kom 
Vinnukærunevndin við niðurstøðu sínari hin 25 . november 2016 . 
Avgerðin og skriv frá SEV til ORKU (Umhvørvisstovan) dagfest 
21 . apríl 2017 er sent limakommununum til kunningar . Sagt 
verður m .a . í niðurstøðuni hjá Vinnukærunevndini, at tær treytaðu 
tilsagnirnar eru ikki fyrisitingarligar avgerðir, og at skrivini ongan 
rætt hava tengd at sær fyri Sp/f Røkt og SEV .

Útbyggingar innan varandi orku
Battarískipanin í Húsahaga varð alment yvirtikin 28 . september 
2016, eftir at skipanin hevði verið royndarkoyrd eina tíð . Hon vísir 
seg at rigga sum ætlað, og úrslitini higartil vísa, at tann annars 
óstøðuga vindorkan kemur munandi meira støðug inn á netið .

Í juli í ár fara vindmátingar frá mátimastrini í Suðuroy at fyri-
liggja fyri eitt heilt ár . Hetta er tað, sum skal fyriliggja, fyri at 
vind myllu veitarar vilja geva tilboð uppá at veita myllur . Arbeitt 
verður saman við ORKU um at fáa gjørt eitt vindmylluútboð fyri 
Suður oynna nú í summar . Ætlandi verður bygt út við 12 myllum 
á 900 kW saman við einari battarístøð og einum pumpu- og 
turbinu verki í Botni . Vindorkuútbjóðingin er treytað av nevndu 
battarí støð og verki í Botni, sum SEV hevur søkt um at gera . 
Umsóknin er treytað av, at nevnd og eigarar í SEV taka undir við 
tí . Arbeiðið við detailprojektering av battarístøð og verki í Botni 
er sett í verk soleiðis, at ætlanin kann viðgerast av nevnd og 
eigarum felagsins í heyst 2017 .

Nevndin hevur eisini viðgjørt støðuna viðvíkjandi vindorkuútbygging 
í meginøkinum, sum felagið viðger saman við ORKU . Sæð verður 
fram til útboð av næstu 12 MW vindorkuútbyggingini, sum vónandi 
kann fremjast í 2018 . 
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Løðistøðir til elbilar eru settar upp í Klaksvík, við Streymin, í 
Tórshavn, í Vestmanna og á Tvøroyri . Arbeitt verður við at seta upp 
løðistøðir í Runavík, í Sandoynni og á flogvøllinum . Á hendan hátt 
verður mett, at undirstøðukervið við bráðfeingis løðimøguleikum 
til elbilar er nøktandi .

SEV og Tórshavnar kommuna eiga hvør sína helvt av P/F 
Fjarhitafelagnum, og báðir eigararnir hava viðgjørt støðu sína 
til felagið og virksemi tess . Úrslitið av hesum gjørdist eitt felags 
skriv til Fjarhitafelagið, har eigararnir staðfestu síni sjónarmið um 
m .a . visión, rakstur og útbyggingar felagsins . Munandi útbyggingar 
av fjarhitakervinum standa fyri framman, og SEV fegnast eisini 
um, at tað eydnaðist Fjarhitafelagnum at gerast ein partur av 
upphitingarloysnini hjá Glasi . 

Arbeitt verður við nýggjum tekniskum treytum fyri íbinding í 
elkervið, hvat framleiðslueindum viðvíkur . Ein stór broyting við 
nýggju treytunum verður, at tað verður loyvt – og lutfalsliga 
einfalt – hjá øðrum at knýta smáar framleiðslueindir í elskipanina . 
Eftir er m .a . at áseta tær búskaparligu treytirnar . Ætlandi verður 
alt hetta liðugt miðskeiðis í 2017 .

ORKA hevur á fundi við SEV umrøtt eina verkætlan innan 
biogass, har serliga bøndur og alarar fáa loyst sínar trupulleikar 
við burturkasti frá framleiðslum sínum . Umrøddir eru ymiskir 
spurningar, har tað er nærliggjandi við samstarvi millum SEV og 
hesa verkætlan, og SEV hevur yvirskipað sýnt ein jaligan hugburð 
til verkætlanina . 

Aðrar útbyggingar
Útbyggingin við einum nýggjum motori aftrat á Vágsverkinum 
var liðug í fjør . Alment hátíðarhald var í Vági 1 . september 2016 . 
Arbeiðið gekk væl, og úrslitið er gott . Í mun til ætlanina bleiv 
samlaði kostnaðurin uml . 13 milliónir krónur hægri, sostatt kostaði 
útbyggingin 111 milliónir krónur . Eykakostnaðir hava verið til 
m .a . burtur beining av ósprongdum spreingievni, príshækkingar 
og um fatandi ráðgeving . Nevndin hevur viðgjørt viðurskiftini og 
tikið tey til eftirtektar . Víst verður eisini til leiðslufrágreiðingina í 
sam taksrokn skapinum, har málið er lýst nærri . 

Á eykaaðalfundi 30 . september 2016 tóku eigarar felagsins undir 
við at fara undir víðkanina av Sundsverkinum við einari nýggjari 
støð – nevnd Støð 3 . Sáttmálar eru nú gjørdir við allar veitarar, og 
sam ráðingarnar við Tórshavnar kommunu um byggilendið eru eisini 
lidnar . Ætlandi fyriliggur endaligt byggiloyvi innan heilt stutta tíð . 

Dagføringin og víðkanin av tangagarðinum á Sundsverkinum 
var liðug í 2016 . Somuleiðis er dagtangahúsið liðugt . Nú verður 
arbeitt við at montera alla ta teknisku útgerðini . Tá ið hetta er 
liðugt, standa allir minni tangar við útgerð undir taki og innanfyri 
tanga garðin . Somuleiðis fer tá øll viðgerð av oljuúrdráttum fram 
undir taki og innanfyri tangagarðin . Eisini er gjørdur rørtunnil 
millum tangagarðin og verkið, har allar rørleiðingar liggja trygt . 

Stórur tørvur á fígging
Arbeiðið, at útvega nýggja fígging til umlegging av verandi skuld 
og til komandi útbyggingar næstu árini, er komið á mál . Talan 
er um eina samlaða upphædd á 1,67 milliardir krónur, har ein 
milliard krónur kemur frá amerikanskum ónoteraðum lánsbrøvum 
til tryggingar- og eftirlønarfeløg (USPP), restin er ein kassakreditt 
líknandi lánsfasilitetur frá BankNordik, Eik, Lív, Norðoya Sparikassa 
og Skandinaviska Enskilda Banken . 

Ein fyritreyt fyri fíggingini er, at felagið hevur prístryggingaravtalur 
fyri oljukeyp, valutakeyp og rentuna samsvarandi viðtikna politikk-
inum hjá felagnum hesum viðvíkjandi .

Roknskaparúrslit 2016
Ársúrslitið hjá samtakinum SEV í 2016 var 102 milliónir krónur 
fyri skatt og 93 milliónir eftir skatt . Hetta er eitt nøktandi úrslit, 
men tað er eisini neyðugt, nú stórar íløgur við tilhoyrandi lántøku 
standa fyri framman . Nevnda lántøka er treytað av einari munandi 
egin fígging .

Fíggjarætlanin fyri 2017 
Fíggjarætlanin fyri 2017 er løgd til rættis við einari príslækking 
á 5 oyru/kWt uttan MVG, og hon gevur eitt ætlað yvirskot á 67,5 
milliónir krónur . Nevndin fegnast um, at til ber at lækka prísin, 
samstundis sum mett verður, at úrslitið er nøktandi .

Annars verður víst til frágreiðing frá SEV nevnd „FÍGGJARGONGDIN 
2016 og RAKSTRAR-, FÍGGJAR- OG ÍLØGUÆTLAN 2017“, sum 
neyvari lýsir viðurskiftini kring fíggjarætlanina . Frágreiðingin, sum 
er løgd fram á eykaaðalfundinum 25 . november 2016, er eisini 
á heimasíðu felagsins www .sev .fo .

SEV heldur kósina
SEV er á rættari kós við ætlanini at gera Føroyar minni heftar av 
oljuni . Nýhugsan er neyðug fyri at røkka málinum . Tískil hevur 
elfelagið skipað seg við nýggjari Menningardeild, sum áhaldandi 
stuðlar upp undir visiónina 100by2030 . 

Menningardeildin skal m .a . støðugt arbeiða við nágreiniligari 
virkisætlan fyri, hvussu málið verður rokkið . Hetta arbeiðið fer 
fram saman við nevnd og leiðslu felagsins og í samstarvi við 
landsmyndugleikarnar og uttanhýsis ráðgevarar .

Samanumtikið er talan um at fremja eitt orkuskifti á landi í Føroyum 
innan 2030, har oljan verður skift út við varandi orkukeldur . Um 
hetta skal eydnast, so er tað ein treyt, at hvør einasti borgari – 
saman við SEV, landsmyndugleikunum og veitarum av nýtslutólum 
o .ø . – tekur undir við grønu kósini og virkar í samsvari við hana . 

Tað er grønt fyri framman – vilja vit tað, røkka vit málinum .

John Zachariassen, nevndarformaður 
apríl 2017

Frágreiðing frá nevndini
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Ítøkilig ætlan
fyri grønu kósina
Eftir nógvar ymiskar fyrireikingar og kanningar er SEV í holt 
við at leggja eina ítøkiliga ætlan fyri grønu kósina . Talan er um 
eina ætlan, sum kann tillagast, um tøkniligar og búskaparligar 
broytingar óvæntað stinga seg upp á vegnum fram ímóti endaliga 
málinum um at gera Føroyar 100 prosent grønar í 2030
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SEV boðaði frá málinum um 100 prosent grøna orku á landi í 
Føroyum í 2030, tá elfelagið alment setti vindmyllulundina í 
Húsahaga í rakstur 9 . oktober 2014 .

Landsstýrið tók undir við grønu kósini í samgonguskjalinum árið 
eftir, og sostatt er grundarlagið undir grønu kósini hjá SEV og 
Føroya landi vorðið sera sterkt . Grundleggjandi fortreytin fyri at 
ganga grønu kósina er við hesum uppfylt . 

Vindmyllulundin í Húsahaga er við síni slóðbrótandi battarískipan, 
sum eftir minuttum og sekundum javnar óstøðuga vindin út í 
elskipanina, fyrsta ítøkiliga stigið á grønu kósini . Battarískipan 
hevur við sær, at vindorkan verður gagnnýtt betur . 

– Talan er her um nýbrot innan elframleiðsluna, og í komandi tíðum 
ræður um at leggja alla orku í at halda fram at finna skilabestu 
tøknifrøðiligu loysnirnar innan varandi orkukeldur í Føroyum . Ein 
treyt fyri at røkka málinum er, at tøknifrøðilig nýbrot áhaldandi 
verða framd, sigur Terji Nielsen, menningarleiðari hjá SEV .

Terji Nielsen stendur á odda fyri arbeiðinum at leggja eina ítøkiliga 
ætlan fyri grønu kósina . Niðanfyri verður nortið við partar av 
ætlanini, sum Terji Nielsen og onnur skulu greiða úr hondum í 
næstum . 

Tá veljast skal millum ymisk sløg av tøkni og skilabestu loysnirnar, 
skal hetta gerast við støði í umhvørvisárinum, búskapi og veitingar-
trygdini . 

Eitt boð upp á eina ítøkiliga langtíðarætlan er víst á mynd 1 . 
Myndin vísir, at samlaði orkutørvurin í Føroyum økist bæði av 
natúrligum samfelagsligum vøkstri og av orkuskiftinum, sum 
ætlandi skal fara fram innan bæði flutning og upphiting á landi, 

Mynd	1	vísir	eitt	dømi	um,	hvussu	vatn,	vindur,	sjóvarfall,	sól	og	pumpuskipanir	so	líðandi	
kunnu	gera	ein	enda	á	oljunýtsluni	í	elorkuframleiðsluni.		
	

	
Mynd	1	Dømi	um	2030	RoadMap		
	
Ein	av	stóru	avbjóðingunum	hjá	SEV	frameftir	verður	at	tryggja,	at	javnvág	er	millum	nýtslu	
og	framleiðslu.	Henda	avbjóðingin	gerst	alsamt	størri,	so	hvørt	framleiðslan	úr	óstøðugum	
varandi	orkukeldum	–	so	sum	vindi,	vatni	og	sól	–	økist.	Tí	er	umráðandi	at	menna	skipanir,	ið	
kunnu	tryggja	javnvágina	á	ein	burðardyggan	hátt	alt	samdøgrið	árið	runt,	soleiðis	at	
veitingartrygdin	støðugt	er	í	hásæti.		
	
Tey	fyrstu	árini	tryggja	oljuriknu	verkini	–	sum	t.d.	Sundsverkið	–	elveitingina	og	hesa	
javnvág,	tá	ið	á	stendur	at	framleiða	grøna	elorku.	Við	tíðini	verða	oljuriknu	verkini	kortini	
minni	og	minni	brúkt,	alsamt	sum	tøknin	mennist,	og	grønu	orkukeldurnar	í	tryggum	
samspæli	við	orkugoymslur	kunnu	yvirtaka	veitingartrygdina	frá	oljuverkunum	í	longri	
tíðarskeið	í	senn	–	t.d.	summarmánaðirnar.		

Vindorka	
Føroyar	eru	umgirdar	av	nógvum	og	óstøðugum	vindi,	og	í	fleiri	støðum	er	árliga	
miðalvindferðin	oman	fyri	10	m/s.	Orkuframleiðslan	úr	vindi	er	ójøvn	og	neyvt	knýtt	at	
óstøðuga	veðrinum	í	Føroyum.	Avbjóðingin	innan	vindorkuframleiðsluna	er	tí,	at	vindorka	
kann	ikki	standa	fyri	orkuveitingini	í	Føroyum	einsamøll.	Vindurin	skal	teingjast	at	aðrari	
meira	støðugari	framleiðslu	úr	t.d.	vatni.	
		
Vindmyllur	eru	lættar	og	skjótar	at	seta	upp,	umframt	at	talan	er	um	lutfalsliga	bíliga	
elframleiðslu.	Vindurin	er	sostatt	ein	orkukelda,	sum	vit	fara	at	síggja	meira	til	í	Føroyum.	Tað	
er	mest	sannlíkt,	at	vindorkan	verður	sett	upp	í	samspæli	við	orkugoymslur,	ið	kunnu	goyma	
vindorkuna,	tá	ov	nógv	verður	framleitt,	og	lata	orku	út	á	netið,	tá	ov	lítið	er	av	vindorku.	
	
Umframt	avbjóðingina,	at	vindorkan	yvirskipað	er	óstøðug	á	tí	stutta	tíðaraksanum	–	minuttir	
og	sekund	–	so	er	eisini	stórur	munur	á	framleiðsluni	á	vetri	og	um	summarið.	Royndirnar	í	
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Mynd 1 vísir eitt dømi um, hvussu vatn, vindur, sjóvarfall, sól og pumpuskipanir so líðandi kunnu gera ein enda á oljunýtsluni í elorkuframleiðsluni . 

Ítøkilig ætlan fyri grønu kósina
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tá leggjast skal um frá olju og bensini til elorku næstu árini . 
Elorkutørvurin økist væntandi úr umleið 350 GWt í 2017 upp í 
umleið 600 GWt í 2030 .  

Í ítøkiligu langtíðarætlanini, sum skal kunna tillagast, um tøkniligar 
og búskaparligar broytingar óvæntað stinga seg upp á vegnum 
fram ímóti grøna málinum, verður talan um eitt samspæl ímillum 
tær ymisku orkukeldurnar, ið vit kunnu gagnnýta í Føroyum og 
ymiskar møguligar hættir at goyma orku . 

Ein av stóru avbjóðingunum hjá SEV frameftir verður at tryggja, 
at javnvág er millum nýtslu og framleiðslu . Henda avbjóðingin 
gerst alsamt størri, so hvørt framleiðslan úr óstøðugum varandi 
orkukeldum – so sum vindi, vatni og sól – økist . Tí er umráðandi at 
menna skipanir, ið kunnu tryggja javnvágina á ein burðardyggan 
hátt alt samdøgrið árið runt, soleiðis at veitingartrygdin støðugt 
er í hásæti . 

Tey fyrstu árini tryggja oljuriknu verkini – sum t .d . Sundsverkið – 
elveitingina og hesa javnvág, tá ið á stendur at framleiða grøna 
elorku . Við tíðini verða oljuriknu verkini kortini minni og minni brúkt, 
alsamt sum tøknin mennist, og grønu orkukeldurnar í tryggum 
samspæli við orkugoymslur kunnu yvirtaka veitingartrygdina frá 
oljuverkunum í longri tíðarskeið í senn – t .d . summarmánaðirnar . 

Vindorka
Føroyar eru umgirdar av nógvum og óstøðugum vindi, og í fleiri 
støðum er árliga miðalvindferðin oman fyri 10 m/s . Orkuframleiðslan 
úr vindi er ójøvn og neyvt knýtt at óstøðuga veðrinum í Føroyum . 
Avbjóð ingin innan vindorkuframleiðsluna er tí, at vindorka kann 
ikki standa fyri orkuveitingini í Føroyum einsamøll . Vindurin skal 
teingjast at aðrari meira støðugari framleiðslu úr t .d . vatni .

Vindmyllur eru lættar og skjótar at seta upp, umframt at talan er 
um lutfalsliga bíliga elframleiðslu . Vindurin er sostatt ein orkukelda, 
sum vit fara at síggja meira til í Føroyum . Tað er mest sannlíkt, at 
vindorkan verður sett upp í samspæli við orkugoymslur, ið kunnu 
goyma vindorkuna, tá ov nógv verður framleitt, og lata orku út á 
netið, tá ov lítið er av vindorku .

Umframt avbjóðingina, at vindorkan yvirskipað er óstøðug á tí 
stutta tíðaraksanum – minuttir og sekund – so er eisini stórur munur 
á framleiðsluni á vetri og sumri . Royndirnar í Føroyum vísa t .d ., at 
vindorkuframleiðslan í juni og juli er bert umleið ein fjórðing av tí, 
sum fæst burtur úr vindorkuni í desember og januar . Summarið 
er sostatt ein avbjóðing, tá talan er um vindorku .

Vatnorka
Føroyar hava eisini regn í ríkiligum máti . Líka síðani fyrsta vatn-
orku verkið var sett í rakstur í Føroyum 18 . juli 1921, hevur vatnorka 
verið ein sera týðandi partur av føroysku elframleiðsluni . 

Í altjóða høpi meta serfrøðingar, 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 1520 prosent, sum svara til 150200 MW . Til samanberingar kann nevnast, at tá 
mesti eftirspurningur er eftir elorku í Føroyum í dag, er framleiðslan tilsamans uppi á 45 MW .
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Men vatnorkan er – eins og vindorkan – eisini tætt knýtt at 
veðrinum . Framleiðslutølini vísa, at sera stórur munur kann vera 
á framleiðsluni um summarið og um veturin . Í fram leiðslutølunum 
seinnu árini sæst, at framleiðslan ein summarmánað kann vera 
heilt niður í 15 prosent av framleiðsluni ein vetrarmánað .

Hóast stóru sveiggini í vatnorkuframleiðsluni í Føroyum, so er 
vatnorkan ein ómetaliga støðug og trygg orka, tá vatn er í byrging-
unum . Tá fyrst íløgurnar eru gjørdar í vatnorkuverkini, byrgingar og 
tunlar, so koyra hesi verk í mong ár . Fleiri av vatnorkuverkunum 
í Føroyum stava frá miðskeiðis í fimti- og sekstiárunum, og við 
áhaldandi viðlíkahaldi koyra flestu av hesum í fleiri ár aftrat . 

Eisini tá talan er um vatnorku, er summarið ein avbjóðing . Roynt 
verður at fáa so nógv vatn í byrgingarnar, sum gjørligt út ímóti 
sumri, so vatnorkuverkini við vatngoymslunum kunnu virka sum 
tiltaksmáttur, um brek skuldi komið á okkurt av oljuriknu verkunum . 

Sólorka
Sólorka er ikki ein kendur framleiðsluháttur í Føroyum enn, men 
hetta fer mest sannlíkt at broytast, nú sólorkuskipanirnar eru 
vorðnar so bíligar, at tær eisini gerast áhugaverdar fyri eitt lítið 
oyggjasamfelag í Norðuratlantshavi .

Ein sólorkuskipan í Føroyum fer ongantíð at framleiða líka nógv, 
sum slíkar skipanir framleiða í teimum sólríkaru londunum . Kortini 
er tað áhugavert at hyggja eftir, hvussu hesar skipanir roynast 
í Føroyum við tí avmarkaðu sólini – og ikki minst við tí harðføra 
veðrinum í Føroyum .

Tað eru serliga tvær orsøkir til, at sólorka er áhugaverd í Føroyum . 
Eitt er tann alsamt lækkandi kostnaðurin á sólorkutøknini, ið 
síðani 2006 er fallin við meira enn 75 prosentum, sum tískil ger, 
at framleidda orkan frá hesum skipanum við tíðini gerst bíligari 
enn orkan framleidd úr olju . 

Hin orsøkin er áhugaverda samsvarið millum vindorku, vatnorku 
og sólorku, har mest av sólorku er til taks um summarið, tá ið 
minst fæst burtur úr vatni og vindi . Hetta er víst á mynd 2 . Ein 
fyrimunur við sólorku er, at sólorkuskipanir eru skjótar at seta upp 
og fáa í rakstur, og viðlíkahaldið er sera avmarkað . 

Sólorkan er knýtt at veðrinum, og hon er natúrliga í mestan mun 
til taks um summarið .

Sjóvarfalsorka
Sjóvarfalsturbinur er nýggj og spennandi tøkni, ið er ávegis . Fleiri 
stór feløg arbeiða við at menna hesa tøkni, sum tó væntandi ikki 
verður tøk fyrr enn um eini 5-10 ár . 

Í altjóða høpi meta serfrøðingar, 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 samanberingar kann 
nevnast, at tá mesti eftirspurningur er eftir elorku í Føroyum í 
dag, er framleiðslan tilsamans uppi á 45 MW . Hóast ómetaliga 
nógv sjóvarfalsorka er millum oyggjarnar, so er vansin við sjóvar-
falsorkuni, at hon er skiftandi – bæði í styrki og hvønn veg rákið fer . 

Ein av heilt stóru fyrimununum er tó, at sjóvarfalsorkan er tøk alt 
árið, alt eftir hvussu rákið er . Tað ber altíð til neyvt at spáa um, 

Ítøkilig ætlan fyri grønu kósina

Fyri at røkka grønu visiónini er neyðugt at gagnnýta 
allar varandi orkukeldur í føroysku náttúruni .
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hvussu hart rákið verður kring oyggjarnar, so leingi sól og máni 
halda ta kós, tey hava hildið í túsundtals ár . 

Støðufestið í sjóvarfalsorkuni er sostatt ein stórur fyrimunur, tá 
sammett verður við vatnorku, vindorku og sólorku, sum er óstøðug 
og tongd at veðrinum . Ein annar fyrimunur við sjóvarfalsorku í 
Føroyum er, at tíðarmunur er á rákinum á ymisku firðunum . Tað 
merkir, at um sjóvarfalstøkni verður sett niður á fleiri ymiskum 
støðum, so fæst altíð orka burtur úr onkrari av sjóvarfalsturbinunum 
kring oyggjarnar . 

Sjóvarfalsorkan er ikki tongd at veðrinum – bert at rákinum . 
Sjóvarfallið er sostatt ein orkukelda, sum er tøk alt árið .

Samspælið millum orkukeldurnar
Bæði avfallið og vindferðin minka móti sumri, men sóltímarnir 
gerast fleiri og fleiri fram ímóti mai mánaði, sum tey síðstu nógvu 
árini í miðal hevur havt flest sóltímar . Sjóvarfalsorkan er munandi 
støðugari, og hóast hon ikki altíð er tøk, so er hon kortini til taks 
meginpartin av árinum . 

Føroyar eru sostatt ómetaliga væl fyri, tá talan er um varandi 
orkukeldur . Verður rætt borið at, ber til at brúka hesar orkukeldur 
í røttum samspæli millum orkukeldur og árstíðirnar .

Vind- og vatnorka kunnu verða ráðandi orkukeldurnar um veturin, 
har yvirskotsorka verður brúkt í eini pumpuskipan til at pumpa 
vatn upp í byrgingar, sum verður goymt, til brúk verður fyri orkuni, 
soleiðis at goymslan í byrgingunum kann nýtast saman við tí 
vind- og vatnorku, sum hóast alt er tøk eitt føroyskt summar . 

Hóast sjóvarfalsorkan er skiftandi, so er hon forsøgin í mun til 
hinar varandi orkukeldurnar, og ikki er tað óhugsandi, at sjóvar-
falsorkan kemur at standa fyri einum týðandi parti av samlaðu 
orkuframleiðsluni í árunum fram móti 2030 . Við nevndu varandi 
orkukeldum, saman við goymsluskipanum sum t .d . battaríir og 
pumpuskipanum kunnu Føroyar gerast óheftar av oljuni í 2030 . 
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Mynd	2	Samspæl	millum	orkukeldurnar	
	

Orkugoymslur	
Ein	elskipan	í	Føroyum,	grundað	á	varandi	orkukeldur,	ið	allar	eru	skiftandi	bæði	í	tíð	og	
styrki,	vil	hava	við	sær,	at	stundum	verður	alt	ov	nógv	orka	framleidd.	Eitt	dømi	er	ein	
vetrardagur,	tá	tað	er	regn,	vindur	og	harður	streymur.	Aðrar	tíðir	eru	ov	fáar	varandi	
orkukeldur	tøkar.	Dømi	um	hetta	kann	vera	ein	dagur,	har	tað	er	samdrigin	luft,	turt	og	lítil	
vindur.		
Skiftandi	veðurlagið	ber	tískil	við	sær,	at	tørvur	er	á	einari	goymsluskipan,	ið	kann	goyma	
yvirskotsorkuna,	tá	ov	nógv	orka	verður	framleidd,	soleiðis	at	henda	yvirskotsorka	kann	
brúkast	teir	dagarnar,	ið	ov	lítið	av	varandi	orkukeldum	eru	til	taks	at	framleiða	grøna	elorku.	
	
Talan	verður	um	sokallaðar	langtíðargoymslur,	ið	kunnu	goyma	munandi	nøgdir	av	orku,	sum	
kann	nýtast	tey	tíðarskeiðini,	tá	framleiðslan	úr	vatni	og	vindi	er	lítil	–	serstakliga	
summarmánaðirnar	mai,	juni	og	juli.	
Tað	finnast	ikki	so	nógvir	hættir	at	goyma	slíkar,	stórar	nøgdir	av	orku.	Tann	mest	eyðsýnda	
tøknin	er	ein	pumpuskipan,	har	vatn	ella	sjógvur	verða	pumpað	upp	í	byrgingar,	tá	yvirskot	er	
av	varandi	orku.	Tá	so	brúk	er	fyri	orkuni,	verður	hon	framleidd,	við	at	vatnið	í	byrgingini	
verður	slept	niður	í	eina	turbinu,	sum	síðan	framleiðir	orkuna,	ið	tørvur	er	á.		
	
Búskapur	og	tøkni	
Í	ítøkiligu	ætlanini	fyri	grønu	kósini	verður	alsamt	neyðugt	at	eftirmeta	og	tillaga	ætlanina,	
soleiðis	at	teknisk	frambrot	verða	gagnnýtt,	og	atlit	verða	tikin	til	búskaparligar	broytingar	
frameftir.	Stór	menning	hevur	verið	innan	sólorku	seinnu	árini,	har	tøknin	er	vorðin	bæði	
betri	og	bíligari.	Neyðugt	er	sjálvsagt	at	fylgja	væl	við	sólorkuni,	men	eisini	at	ansa	eftir	um	
líknandi	broytingar	henda	í	øðrum	varandi	orkukeldum,	so	sum	sjóvarfalstøkni	v.m.	
	
Í	arbeiðinum	at	røkka	málinum	um	at	Føroyar	skulu	gerast	100%	grønar	á	landi	í	2030,	eru	
trý	høvuðsatlit	støðug.	Veitingartrygdin	skal	haldast	treytaleyst,	allar	útbyggingar	og	frambrot	
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Ítøkilig ætlan fyri grønu kósina

Orkugoymslur
Ein elskipan í Føroyum, grundað á varandi orkukeldur, ið allar eru 
skiftandi bæði í tíð og styrki, vil hava við sær, at stundum verður 
alt ov nógv orka framleidd . Eitt dømi er ein vetrardagur, tá tað 
er regn, vindur og harður streymur . Aðrar tíðir eru ov fáar varandi 
orkukeldur tøkar . Dømi um hetta kann vera ein dagur, har tað er 
samdrigin luft, turt og lítil vindur . 

Skiftandi veðurlagið ber tískil við sær, at tørvur er á einari goymslu-
skipan, ið kann goyma yvirskotsorkuna, tá ov nógv orka verður 
fram leidd, soleiðis at henda yvirskotsorka kann brúkast teir dagar-
nar, ið ov lítið av varandi orkukeldum eru til taks at fram leiða 
grøna elorku .

Talan verður um sokallaðar langtíðargoymslur, ið kunnu goyma 
munandi nøgdir av orku, sum kann nýtast tey tíðarskeiðini, tá fram-
leiðslan úr vatni og vindi er lítil – serstakliga summarmánaðirnar 
mai, juni og juli .

Tað finnast ikki so nógvir hættir at goyma slíkar, stórar nøgdir 
av orku . Tann mest eyðsýnda tøknin er ein pumpuskipan, har 
vatn ella sjógvur verða pumpað upp í byrgingar, tá yvirskot er av 
varandi orku . Tá so brúk er fyri orkuni, verður vatnið slept niður í 
eina turbinu, sum síðani framleiðir ta elorku, ið tørvur er á . 

Búskapur og tøkni
Í ítøkiligu ætlanini fyri grønu kósini verður alsamt neyðugt at 
eftirmeta og tillaga ætlanina, soleiðis at teknisk frambrot verða 
gagnnýtt, og atlit verða tikin til búskaparligar broytingar frameftir . 
Stór menning hevur verið innan sólorku seinnu árini, har tøknin 
er vorðin bæði betri og bíligari . Neyðugt er sjálvsagt at fylgja 
væl við sólorkuni, men eisini at ansa eftir um líknandi broytingar 
henda í øðrum varandi orkukeldum, so sum sjóvarfalstøkni o .a .

Í arbeiðinum at røkka málinum um at Føroyar skulu gerast 100 
prosent grønar á landi í 2030, eru trý høvuðsatlit støðug . Veitingar-
trygdin skal haldast treytaleyst, allar útbyggingar og frambrot á 
leiðini skulu vigast upp ímóti kostnaðinum, og fyrilit skulu takast 
fyri umhvørvinum . At taka røttu avgerðirnar til røttu tíð er ein 
avgerandi partur í uppgávuni at ganga grønu kósina .

Tískil er ítøkiliga ætlanin fyri grønu kósina ein umskiftilig verkætlan, 
har miðað verður ímóti trygt og skynsamt at velja bestu og 
skynsamastu grønu loysnirnar fyri Føroyar .

Samspæl millum orkukeldurnar . 
Mynd 2 vísir samspælið millum ymisku orkukeldurnar . 
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1. januar 2017 lækkaði elprísurin fimm oyru kWt. Tað samtykti 
aðalfundurin hjá SEV 25. november 2016 eftir uppskoti frá nevndini 
í elfelagnum.

Lækkingin er galdandi fyri allar kundabólkar, og hon kom í 
kjalarvørrinum á góðu búskaparligu gongdini hjá SEV.

– Talan er um eina skynsama lækking, sum kann fara fram, hóast 
SEV hevur nógvar útbyggingar á skránni komandi árini. Vit meta, 
at tað er rætt at lækka elprísin so líðandi næstu árini, í tann mun 
tað ber til. Mælt verður til, at støða verður tikin til spurningin, so 
hvørt sum árini ganga, segði nevndarformaðurin í SEV, Jákup Suni 
Lauritsen, eftir aðalfundin.

Hann vísti á elveitingarlógina, sum ásetir, at elprísurin eigur ikki 
at vera hægri enn neyðugt.

– Harumframt metti nevndin tað vera hóskandi atferð hjá SEV, at 
elfelagið letur kundunum nakað aftur, tá ið tað er búskaparliga 
skynsamt at taka slík stig.

Elprísurin lækkaði
á nýggjárinum
Elprísurin lækkaði fimm oyru fyri kWt á nýggjárinum. Góða 
búskaparliga gongdin er orsøk til skynsomu lækkingina, hóast 
nógvar útbyggingar standa fyri framman hjá elfelagnum

Ársúrslitið hjá SEV var 57,8 milliónir krónur í 2014 eftir skatt, og 
í 2015 var avlopið eftir skatt 103 milliónir krónur. Í 2016 hevði 
SEV 92,8 milliónir krónur í avlopi eftir skatt. 

Havandi í huga veitingartrygdina, grønu kósina, orkuskiftið og 
oljuna sum tiltakstrygd, er neyðugt at styrkja elskipanina frameftir, 
so at hon er trygg, samstundis sum bygt verður út á grønu kósini 
við vaksandi elorkutørvi. Tíðarskeiðið 2016-2020 eru ætlaðu 
íløgurnar í elskipanina mettar til 1,7 milliardir krónur.

– Tí er tað sjálvsagt, at hóast búskapargongdin er góð, skulu vit 
lækka elprísin varliga, so at vit bæði kunnu styrkja elskipanina á 
grønu kósini og hava elprísin í hóskandi legu, so hann ikki er hægri 
enn neyðugt, staðfesti Jákup Suni Lauritsen, nevndarformaður 
í SEV, tá ið aðalfundurin samtykti at lækka elprísin fyri fyrstu 
ferð í 16 ár.
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Góðveður elvdi
til aftur gongd
í grønu elorkuni 
SEV framleiddi 50 prosent av elorkuni úr vatni og vindi í 
2016 . Góða veðrið í fjør hevði við sær eina afturgongd á 10 
prosentstig sammett við grønu elframleiðsluna í 2015
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Góðveðrið í 2016 er dømi um ta avbjóðing, sum stendur fyri 
framman á grønu kósini hjá SEV, landsstýrinum og øllum sam-
felagnum .

– Tað er júst avbjóðingin, hvussu vit goyma varandi orku til 
góðveðurs dagar, sum nú verður viðgjørd nærri í langtíðarætlanini 
fyri grønu útbyggingarnar fram til 2030, tá vit ætlandi verða 100 
prosent grøn, sigur Hákun Djurhuus, stjóri í SEV .

50 prosent av allari elframleiðsluni stavaðu frá vatni og vindi í 
2016, og oljuriknu verkini framleiddu sostatt hini 50 prosentini .

Stjórin í SEV vísir samstundis á, at battarískipanin í Húsahaga 
gjørdi stóran mun seinna hálvár 2016, tí hon hevði við sær, at 
vindorkan var gagnnýtt nógv betur . 16,4 prosent av elorkuni 
stavaðu frá vindmyllunum í 2016, og tað er bert 1,4 prosentstig 
lægri sammett við 2015, tá ið vindorkuparturin var 17,8 prosent . 

- Vit kunnu takka battarískipanini fyri góða úrslitið í vindorkufram-
leiðsluni í 2016, og tí skulu vit halda fram at byggja battarí- og 
aðrar goymsluskipanir inn í elskipanina, samstundis sum vit við 
nýbrotum menna grønu elframleiðsluna í komandi árum við t .d 
sjóvarfalsorku og sólorku, sigur Hákun Djurhuus, stjóri .

Vatnorkan stóð fyri 33,5 prosentum av elframleiðsluni í 2016, 
og vatnorkuparturin minkaði sostatt tilsamans 8,8 prosentstig 

sammett við 2015, tá ið vatnorkuframleiðslan var 42,3 prosent 
av elframleiðsluni tilsamans .

– Afturgongdin í vatnorkuni skal skoðast út frá teirri sannroynd, 
at 2015 var eitt framúr gott vatnorkuár við nógvum avfalli, 
og at 2016 hinvegin var eitt óvanliga turt ár, staðfestir Anders 
Nedergaard-Hansen, deildarstjóri fyri framleiðsluni .

Yvir nøkur ár sveiggjar vatnorkuframleiðslan vanliga 10 prosentstig 
upp og niður . Tá hugt verður nærri eftir vatnorkutølunum í 2015 
og 2016 sæst, at munurin millum hesi bæði árini er óvanliga 
stórur . Vatnorkuframleiðslan í 2015 var 14 prosent hægri enn eitt 
miðalár, og í 2016 var vatnorkan 9 prosent lægri enn eitt miðalár .

– Munurin verður ógvuliga sjónligur í tølunum, tá so stórur munur 
er á tveimum árum, sum liggja lið um lið í uppgerðini, vísir Anders 
Nedergaard-Hansen, deildarstjóri, á .

Framleiðslan á oljuriknu verkunum hækkaði 26,6 prosent í 2016 
sammett við 2015, tá ið oljuframleiðslan lækkaði góð 16 prosent 
annað árið á rað . Vøksturin í oljuframleiðsluni svaraði til 6 .600 
tons í meirnýtslu av tungolju á Sundsverkinum í fjør .

Elframleiðslan var tann hægsta nakrantíð í 2016 . SEV framleiddi 
317,4 GWt í 2016, og tað er 0,94 prosent meira enn í 2015, tá 
ið elframleiðslan tilsamans var 314,4 GWt

Góðveður elvdi
til aftur gongd
í grønu elorkuni 

Fyrsta vatnorkuverkið í Føroyum, í Botni .
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Eini 300400 fólk savnaðust í Norðurlandahúsinum 27 . og 
28 . september 2016, tá ið SEV varpaði ljós á grøna elorku, 
nýbrot á elorkuøkinum, visiónir og veðurlagsbroytingar á 
altjóða ráðstevnuni, „100by2030“ . Ráðstevnan var hildin í 
sambandi við, at SEV fylti 70 ár 1 . oktober 2016 .

Høvuðsrøðari var altjóða viðurkendi framtíðargranskarin, 
Tony Seba, frá Stanford University í California, sum t .d . metir, 
at tøkniligi framburðurin næstu árini verður so stórur, at olja 
ikki verður brúkt sum brennievni til flutning á landi longu í 
2030 . Umframt at undirvísa, ráðgeva og halda fyrilestrar 
er Tony Seba íverkseti við tilknýti til Silicon Valley .

Áhoyrararnir vóru sera hugtiknir av myndini, sum Tony 
Seba teknaði av grønu framtíðini við t .d . sjálvkoyrandi, 
el riknum akførum . 

SEV setti grønu 
framtíðina á breddan
Tony Seba, altjóða viðurkendur framtíðargranskari, var høvuðsrøðari, tá 
SEV skipaði fyri altjóða ráðstevnuni, „100by2030“,  í Norðurlandahúsinum 
27 . og 28 . september 2016 . Veðurlagsserfrøðingurin hjá DR, Jesper 
Theilgaard, hevði eisini áhugaverdan virtuellan fyrilestur, umframt 
at stórar altjóða fyritøkur sendu síni umboð til „100by2030“

Áhoyrarafjøldin hevði somuleiðis stóran áhuga fyri einum 
virtuellum fyrilestri um veðurlagsbroytingar, sum Jesper 
Theilgaard, veðurvertur og veðurlagsserfrøðingur á DR, hevði 
í Norðurlandahúsinum . Jesper Theilgaard brúkti tøkniligu 
møguleikarnar í Norðurlandahúsinum við video og ljóði at 
viðgera bæði veðurlagsbroytingar í heimshøpi og við atliti 
at Føroyum og øðrum oyggjabólkum . 

Í hesum viðfangi hevði Jesper Theilgaard beinleiðis sjón
varps samrøðu við Lia Cruz, veðurvert á stóru tíðinda send
ingini, Aksyon, hjá TV5 á Filipsoyggjunum . Lia Cruz, sum 
var stødd í sjónvarpsstovuni í høvuðsstaðnum Manila kom 
við góðum internetsambandi beinleiðis inn í stóru høllina í 
Norður landahúsinum, har hon greiddi frá, hvørjar avbjóð
ingarnar hjá Filipsoyggjunum eru, tá talan er um veður
lagsbroytingar og eina grøna framtíð .

„100BY2030“ RÁÐSTEVNA 
SEV 70 ár 1 . oktober 2016
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Altjóða viðurkendi framtíðar granskarin, Tony Seba, var 
høvuðsrøðari á ráðstevnuni 100by2030, sum SEV skipaði fyri .
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„100BY2030“ RÁÐSTEVNA 
SEV 70 ár 1 . oktober 2016

Vatn, vindur, sól, sjóvarfall og orkugoymslur høvdu eisini sítt pláss 
í skránni . Fleiri altjóða fyritøkur sendu umboð á „100by2030“ at 
greiða frá grønum framtíðar orkuloysnum . Teirra millum vóru týski 
vindmylluframleiðarin, ENERCON, og franski battaríframleiðarin, 
Saft Batteries . SEV og Orka høvdu eisini hvør sín fyrilestur, og Sirið 
Stenberg, landsstýriskvinna í orkumálum, setti ráðstevnuna, sum 
var kryddrað við videoinnsløgum og tónleiki .

– SEV vil fegin á ein lættan og hugtakandi hátt stuðla upp undir 
vitanardeiling innan grøna orku . Nýbrot og nýhugsan eru ein 
alneyðugur hugburður at hava næstu árini, um málið um 100 
prosent grøna orku á landi í Føroyum í 2030 skal røkkast, sigur 
Terji Nielsen, menningarleiðari hjá SEV . 

Ráðstevnan endaði við, at nýggja battarískipanin í vindmyllulundini 
í Húsahaga var alment tikin í nýstlu, og tá fingu ráðstevnugestirnir  
høvi at vitja vindmyllulundina fyri at kunna seg nærri um battarí-
skipanina og nýggju tøknifrøðina . 

Eftir vitjanina í Húsahaga varð skipað fyri almennari móttøku í 
sambandi við 70 ára føðingardagin hjá elfelagnum . Harumframt 
bjóðaði SEV 10 . floksnæmingum í Norðurlandahúsið fyrrapartin 
29 . september til eina eyka framløgu av virtuella fyrilestrinum 
hjá Jesper Theilgaard, veðurlagsserfrøðingi . 

– Samanumtikið vóru vit sera fegin um hesar dagarnar í september, 
har vit hátíðarhildu 70 ára føðingardagin hjá elfelagnum við 
vitanardeiling í altjóða ljósi á einum sera høgum støði, staðfestir 
Hákun Djurhuus, stjóri í SEV .

Ráðstevnan byrjaði við, at unga ættaliðið spurdi 
hvussu heimurin sær út, tá tey verða vaksin .
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Landsstýriskvinnan í Orkumálum, 
Sirið Stenberg, setti ráðstevnuna .

Sirið Stenberg og Tony Seba .

Varaløgmaður, Høgni Hoydal, setti 
battarískipanina alment í rakstur .

Danski veðurserfrøðingurin, Jesper Theilgaard, 
greiddi frá um avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum .

Jesper Theilgaard tosaði beinleiðis við ein starvsfelaga á 
Filipsoyggjum, har tey merkja veðurlagsbroytingarnar .

Lesandi tóku av møguleikanum at seta spurningar .
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„100BY2030“ RÁÐSTEVNA 
SEV 70 ár 1 . oktober 2016
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„100BY2030“ RÁÐSTEVNA 
SEV 70 ár 1 . oktober 2016
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SEV hevði leiklutin at handa umhvørvisvirðislønina hjá 
Norður landaráðnum 2016, eftir at elfelagið vann hesa 
virðisløn í 2015 . 

Handanin fór fram í DR Konserthúsinum 1 . november 2016, 
har Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, handaði danska felagnum 
Too Good To Go umhvørvisvirðislønina fyri appina av sama 
navni, og har tónleikur og gott undirhald settu sín dám á 
konserthøllina . 

Virðislønarvinnararnir hava ment appina To Good To Go við 
tí endamáli at minka mataroyðsl . Matstovur og matvøruvirki 
brúka appina at bjóða út góðan avlopsmat, sum annars 
verður koyrdur burtur, fyri ein bíligan penga, .

SEV-stjórin handaði 
norðurlendsku 
umhvørvisvirðislønina
Stjórin í SEV handaði danska felagnum Too Good To Go umhvørvis
virðis lønina hjá Norðurlandaráðnum 2016 . Virðislønin var latin fyri 
appina av sama navni, sum hevur til endamáls at minka mataroyðsl

Dómsnevndin staðfesti m .a ., at talan er um eina talgilda 
tænastu, ið er eitt nýbrot, og sum á lættan fólskligan hátt 
er við til at broyta hugburðin hjá brúkarum og fyritøkum 
til mataroyðsl og tilfeingisnýtslu . 

Níggju vóru tilnevnd til norðurlendsku umhvørvisvirðislønina 
í 2016 . Tey vóru úr Danmark, Íslandi, Noregi, Svøríki og 
Finnlandi . 

Í 2015 vann SEV norðurlendsku umhvørvisvirðislønina fyri 
nýbrot á orkuøkinum og málið um 100 prosent grøna elorku 
í Føroyum í 2030 .

Foto: Magnus Fröderberg / norden .org
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Danska felagið Too Good To Go vann umhvørvis- 
virðislønina hjá Norðurlandaráðnum í 2016 .

2016 2016 25



20162016201626



Fígging
til SEV
SEV hevur í samstarvi við føroyskar og altjóða fíggingarstovnar 
fingið til vega eina langtíðarfígging upp á 1 .668 milliónir krónur 
til útbyggingar og umfígging av skuldini hjá felagsskapinum . 
Talan er um eina altjóða kappingarføra rentu

Árini 2009 til 2014 vóru hendingarrík ár hjá SEV . Stórar íløgur 
vóru gjørdar í netvirksemið, vindmyllulundir vóru settar upp í 
Neshaga og Húsahaga, og vatnorkuútbyggingar vóru framdar á 
Eiðisverkinum . Harumframt vóru bæði Heygaverkið og Fossáverkið 
í Vestmanna nútímansgjørd . 

Ein avleiðing av hesum íløgum í virksemið hjá SEV var, at skuldin 
hjá felagsskapinum vaks, og tískil hevur SEV seinastu tvey árini 
arbeitt við at fáa fígging til vega til umfígging av skuldini medio 
2015 og til komandi íløgur . 

Lánsamtak lækkaði um kostnaðin
Fyrsta stig í arbeiðinum at fáa til vega eina endaliga langtíðar-
fígging til SEV var tikið í november 2014, tá farið varð undir at 
fáa eina bankafígging upp á 1 .100 milliónir krónur .

Avtala var gjørd við BankNordik og Skandinaviska Enskilda 
Banken (SEB) um, at hesir í felag saman við SEV skuldu standa 
fyri arbeiðinum at fáa fíggingina til vega . Frá januar til juni 2015 
var arbeitt við at gera lánsavtalu og onnur formlig skjøl í hesum 
sambandi . 

Eitt lánssamtak millum BankNordik, Eik Banka, Íleggingargrunnin og 
SEB varð skipað, sum stóð aftan fyri lánsavtalu við SEV . Avtalan 
millum lánssamtakið og SEV hevði við sær lægri lánskostnað í 
mun til kostnaðin frammanundan fyri SEV . Avtalan millum SEV, 
BankNordik og SEB var undirskrivað 15 . juni 2015, og við hesum 
var fyrsta stig í tilgongdini at fáa langtíðarfíggingina til vega liðugt .

Altjóða lánsmøguleikar kannaðir
Við lánsavtaluni við lánssamtakið var klárt at fara undir annað stig 
í tilgongdini at fáa til vega langtíðarfígging til SEV . Í august 2015 
vóru fundir skipaðir saman við SEB, har ymsu lánsmøguleikarnir, 
og hvørjir hóskaðu best til tørvin hjá SEV, vóru kannaðir .

Fyri SEV høvdu fleiri viðurskifti týdning, tá marknaðurin var 
kannaður . Serliga var hugt at støddini á lánunum, gildistíðini, 
prísum og treytum, men dentur var eisini lagdur á smidleika, og 
hvussu torgreiddir lánsmøguleikarnir vóru .

Millum møguleikarnar, sum vóru kannaðir, var banka fígging, 
fígging hjá Norðurlendska Íløgubankanum (NIB) og Evropeiska 
Íløgu bankanum (EIB), útflutningsfíggingar, skrásett/ikki skrásett 
láns brøv útskrivað í Danmark, eftirlønarfeløg í Danmark og so 
tað, sum nevnist US private placement fígging . 

Hákun Djurhuus, stjóri, Jákup Suni Lauritsen, fyrrverandi nevndarformaður 
og Bogi Bendtsen, deildarstjóri fyri fyrisitingina í Boston, USA .
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Niðurstøðan var, at besta loysnin fyri SEV var ein samanseting av 
bankafígging og US private placement fígging, har høvuðsorsøkin 
var tørvurin hjá SEV fyri umfígging av verandi skuld og fígging av 
ætlaðum íløgum – eitt nú víðkanin av Sundsverkinum .

Lánini skuldu samansetast soleiðis, at 670 milliónir krónur komu 
sum bankafígging við eini gildistíð upp til fimm ár við ætlan um 
at endurnýggja kredittin upp til fimm ár aftrat, meðan 1 .000 
milliónir krónur skuldu fáast á US private placement marknaðinum 
við lánsbrøvum seld til amerikanskar íleggjarar . 

Hendan samansetingin hevði við sær røttu lánsstøddina fyri SEV, 
stóran smidleika, góða og langa gildistíð og eina kappingarføra 
rentu .

Støða tikin til fíggingarleistin
Í tíðarskeiðnum august 2015 til januar 2016 vóru fleiri fundir 
millum SEV og SEB og millum SEV og ymiskar lánsfyriskiparar, sum 
vildu stuðla SEV í arbeiðinum at fáa til vega fígging á amerikanska 
private placement marknaðinum . 

8 . februar í 2016 skipaði SEV fyri seminari á Hotel Hafnia fyri 
láns samtakinum hjá SEV, har greitt var frá búskapi felagsins, 
væntaðum íløgum og hvørjar fíggingarmøguleikar SEV sá fyri 
sær . Somuleiðis vóru fleiri av verkunum hjá SEV víst fram fyri 
fíggingar veitarunum, tí ætlandi skuldu fleiri av lánsveitarunum 
halda áfram í nýggju fíggingini, sum skuldi fáast til vega .

Dagin eftir var seminardagur um íløgur og búskap hjá SEV, og 
har tilhoyr andi lánsmøguleikar . Á seminarinum luttóku nevnd og 
leiðsla felagsins, ráðgevar hjá SEV, umboð fyri Elveitingareftirlitið 
umframt umboð frá bæði Fíggjarmálaráðnum og Heilsu- og 
Innlendismálaráðnum . 

Á seminardegnum løgdu útvaldir lánsfyriskiparar fram fyri SEV, 
hvussu teir ætlaðu at skipa arbeiðið at fáa fíggingina til SEV á 
amerikanska lánsmarkaðinum, fingu teir avtalu við SEV um fyri-
skipan . Við hesum fingu føroysku myndugleikarnir eisini møguleika 
at hoyra framløgurnar hjá fyriskiparunum .

Nevndin hjá SEV avgjørdi seinast í februar 2016, at langtíðar fíggingin 
av SEV skuldi skipast við bankafígging og lánsbrævafígging á US 
private placement marknaðinum, sum skotið varð upp . SEV valdi 
Citibank og SEB til í felag at vera lánsfyriskipara, sum skuldi standa 
fyri arbeiðinum at fáa til vega fígging á amerikanska marknaðinum, 
har tað serliga eru tryggingarfeløg og lívstryggingarfeløg, sum 
fíggja . 

Skotið varð upp, at SEB skuldi standa fyri at fáa bankafíggingina 
til vega, og seinast í februar 2016 heimilaði nevndin í SEV, at 
sátt máli varð skrivaður við SEB um fyriskipanina . 

Drúgvar fyrireikingar
Drúgt skjalatilfar er neyðugt, tá farast skal á amerikanska láns-
marknaðin eftir fígging . Frá mars til oktober í 2016 vóru neyðugu 
skjølini fingin til vega . 

Roknskapartølini hjá SEV fyri 2014 og 2015 vóru eisini umskipað 
til roknskap eftir IFRS roknskaparreglum . SEV fekk stuðul frá Ernst 
& Young í Keypmannahavn og grannskoðanarvirkinum Januar í 
Tórshavn til broytingina av roknskapartølunum, umframt at vanligu 

Amerikanskir íleggjarar vitjaðu á Sundsverkinum . 
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roknskapartølini, sum vit kenna tey, eru nýtt í arbeiðinum . SEV 
læt harumframt úr hondum eitt Information Memorandum, sum 
er frágreiðing um øll viðkomandi viðurskifti hjá SEV, og læt eisini 
eina virkisframløgu gera . 

Tá neyðugu frágreiðingarnar og roknskapartølini vóru fingin frá 
hondini, skuldi lánsavtala fyri amerikansku fíggingina og banka-
fíggingina gerast . Í sama tíðarskeiði var samskift við føroysku 
myndugleikarnar um góðkenningar av lánstøkuni, eins og neyðug 
loyvi vóru fingin til vega frá Elveitingareftirlitinum . 

Í september 2016 kom bindandi tilsøgn frá bankunum, sum lut tóku 
í bankafíggingini . Hesir eru BankNordik, Eik Banki, Lív, Norðoya 
Sparikassi og SEB . Um sama mundi vitjaðu fyrstu íleggjararnir úr 
Amerika SEV fyri at kunna seg um viðurskiftini í Føroyum og hjá SEV . 
Somuleiðis var óformligur eigarafundur hildin í SEV  23 . september 
2016, har eigararnir vóru kunnaðir um fíggingarmøguleikarnar og 
víðkanina av Sundsverkinum . 

Á eykaaðalfundi í SEV 30 . september 2016 fekk nevndin formliga 
heimild at taka upp fígging fyri tilsamans 1 .670 milliónir krónur .

Altjóða kappingarfør renta
So var klárt at finna bestu fíggingina . 13 . oktober 2016 var farið 
út á amerikanska lánsmarknaðin fyri at fáa fíggingina til vega . 
Ein lítlan mánað seinni – 7 . november 2016 – fekk SEV eitt 
bindandi tilboð upp á 1 .042 milliónir krónur frá amerikanskum 
lánsveitarum . Rentan var ásett 8 . november 2016 um morgunin, 
sama dag amerikanska fólkið valdi nýggjan forseta . 

Amerikanskir lánsveitarar vitjaðu aftur í Føroyum í desember 2016 
fyri at kunna seg um viðurskiftini, og samstundis var vitjað á fleiri 
av verkunum hjá SEV . Somuleiðis var greitt frá ymiskum viður-
skiftum av týdningi mótvegis lánsveitarunum . Langtíðar fíggingin 
hjá SEV var endaliga avgreidd 19 . desember 2016 . 

Við avtaluni hevur SEV fingið 1 .042 milliónir krónur . í fígging 
á ameri kanska lánsmarknaðinum og 626 milliónir krónur í 
banka fígging sum ein kassakreditt frá føroyskum og svenskum 
fíggjarveitarum . Til samans ein fígging upp á 1 .668 milliónir krónur 
til eina kappingar føra rentu í altjóða høpi .

Fyri SEV hevur tað stóran týdning, at fleiri peningastovnar innan- 
og uttanlands og lánsveitarar á amerikanska marknaðinum hava 
veitt fígging til SEV . Tað styrkir munandi um støðuna hjá SEV, tí 
við hesum hevur SEV fingið atgongd til enn fleiri fíggingarveitarar 
um allan heim . 

SEV væntar sær nógv av samstarvinum við bankarnar og ameri-
konsku fíggingarveitararnar í árunum, sum koma, tí talan er um 
eitt langtíðarsamstarv, ið er til gagns fyri báðar partar .

Lánssamtakið millum BankNordik, Eik banka, Íleggingargrunnin og 
SEB, saman við SEV á fundi í BankNordik juni 2015 .

SEV væntar sær nógv av samstarvinum við bankarnar 
og ameri konsku fíggingarveitararnar í framtíðini .
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Ljósseting
í Húsahaga
Vindmyllurnar í Húsahaga verða lýstar upp 
við føgrum ljósi um kvøldarnar fyri at seta 
ein serligan dám á vindmyllulundina

Gerandisdagar sæst ikki nógv ljós í vindmyllulundini í Húsahaga, 
sum hesar tríggjar myndirnar vísa .
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SEV hevur ljóssett nakrar av vindmyllunum í Húsahaga fyri at 
skapa eitt sertakt huglag í vindmyllulundini . Í fyrstu atløgu er talan 
um tríggjar vindmyllur, har ljóskastarar varpa ljós á myllurnar í 
ymiskum litum .

Fyrstu ljóssetingarnar verða framdar í einari royndartíð, har kannað 
verður, hvussu ljóskastararnir ávirka t .d . fuglalívið í umhvørvinum .

Koplingarstøðin í Húsahaga er eisini byggilistarliga lagað eftir 
landslagnum, og umframt tann tøkniliga leiklutin hjá støðini, eru 
bygd undirvísingar- og sýningarhøli at eygleiða vindmyllurnar og 
framleiðsluna .

SEV metir tað sum sína skyldu at gera ábøtur, har elfelagið á ein 
ella annan hátt hevur ávirkað nærumhvørvið . Elfelagið roynir at 
fríðka og fáa tað besta burturúr, har inntriv eru gjørd í náttúruna 
í áhaldandi strembanini eftir grønari orku . 

Í Neshaga hevur SEV eisini gjørt snotuligar vegir, beinkir, borð og 
eitt vindskýli, sum sólin sær inní allan dagin, har niðasti parturin 
av vindmyllunum er grønur á liti fyri at fáa vindmyllurnar at fella 
betur inn í landslagið . 

Eyðun Eliasen, arkitektur, hevur staðið fyri tí fagurfrøðiliga partinum 
bæði í Húsahaga og Neshaga . .

Serligar merkis- og hátíðardagar verður ljóssetingin í Húsahaga serliga 
eyðsýnd . Men hetta kemur ikki ofta fyri – einar fimm til sjey dagar um árið .
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Í somu løtu Varðin Pelagic setti orð á ætlanirnar um nýggja 
uppsjóvarvirkið á Tvøroyri var greitt fyri SEV, at tað varð neyðugt 
við tiltøkum fyri at betra um veitingartrygdina í Suðuroynni . 
Varðin Pelagic krevur so nógvan mátt, at neyðugt var at økja 
um framleiðsluorkuna á Vágsverkinum . 

Avgerð var tískil tikin um at raðfesta ein nýggjan motor til Vágs-
verkið framum aðrar útbyggingar, sum SEV annars hevði sett 
út í  kortið at verða framdar, áðrenn Vágsverkið stóð fyri tørni . 

4 MW frá Wärtsilä
MEST í Havn vann arbeiðið at veita og at seta upp nýggja M4 
motorin á Vágsverkinum, og á ólavsøku í 2015 kom Wärtsilä-
motorurin við Norrønu til Føroya . Í Vági var Articon til reiðar við 
nýggjari motorhøll til motorin, sum var lirkaður upp á pláss við 
einum stórum kranabili,  eitt sindur av tekniskum snildi og sterkum 
donkraftum . 

Arbeiðið at útbyggja Vágsverkið gekk væl . Høvuðsarbeiðstakararnir 
vóru MEST, Articon, RTS, Install og Tangavirkið í Vági, sum vann 
størsta sáttmálan í søguni hjá felagnum . Tangavirkið fekk upp-
gávuna at gera dagtangarnar, HVS, rørarbeiðið og luftskipanina til 
nýggja M4 motorin . Nýggj dagførd koplingarstøð var eisini gjørd 
undir útbyggingini av Vágsverkinum . Kostnaðurin fyri víðkanina 
av Vágsverkinum var tilsamans umleið 100 milliónir krónur .  

Alment hátíðarhald 
Vágsverkið stóð endaliga liðugt og útbygt 1 . september 2016, tá 
SEV bjóðaði til móttøku á verkinum . Tað var eyðsæð, at Vágsverkið 
og útbyggingin hava týdning fyri fólk í oynni, sum møttu fjølment 
til móttøkuna . 

Anders Nedergaard-Hansen, deildarstjóri fyri elframleiðsluni, 
greiddi á móttøkuni frá verkætlanini, og hvussu gingist hevði . 
Hann vísti á, at samanumtikið gekk arbeiðið  sera væl . 

Vágsverkið er fyrsta motorverkið hjá SEV, sum hevur eitt sonevnt 
SCR-filtur, sum minkar munandi um útlátið av NOx gassum . Anders 
Nedergaard-Hansen vísti á, at NOx-útlátið frá nýggja motorinum 
er minni enn ein fjórðing av NOx-útlátinum frá eldru motorunum . 

Nýggi motorurin tryggjar oynni nóg nógva orku til komandi avbjóð-
ingar og møguligar vinnuligar útbyggingar . Landsstýriskvinnan í 
orkumálum, Sirið Stenberg, fekk heiðurin at trýsta á knøttin, tá 
M4 var settur alment í gongd 1 . september 2016 .

Vágsverkið 
liðugt útbygt
1 . september í 2016 var hátíðarhald á Vágsverkinum í sambandi 
við, at verkið var liðugt útbygt og nýggi motorurin tikin í nýtslu

Mourits Mohr, stjóri á MEST, og Kári Holm Petersen, 
motorserfrøðingur hjá MEST .
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Jóanes Norðberg, verkmeistari á Vágsverkinum, 
bjóðaði gestunum vælkomnum til almenna 
hátíðarhaldið 1 . september 2016 . 

Lurtað verður við andakt .

Hákun Djurhuus, stjóri 
í SEV, og Dennis Holm, 

borgarstjóri í Vági .

Mortan Mortensen, stjóri, og Poul Augustinussen, 
verkætlanarleiðari á Tangavirkinum .
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Í 2006 fór SEV undir at skifta allar elmálarar út til fjaravlestur, 
og tíðarætlanin, sum var sett út í kortið tá, helt . 10 ár seinni í 
2016 kundi SEV staðfesta, at allir vanligir kundar eru bundnir í 
fjar avlestrar skipanina .

Tað eru tó nakrir fáir av teimum umleið 25 .000 málarunum í 
land inum, sum ikki eru við í skipanini . Tað eru málarar, har fólk 
frá SEV ikki eru sloppin framat at skifta gomlu málararnar út, ella 
málarar, sum liggja á fjarskotnum støðum, har tað ikki ber til at 
leggja um til fjaravlestur .

Fjaravlisnu málararnir skulu skiftast út aftur eftir 15 árum . Júst 
henda livitíðin hjá málarunum var orsøkin til, at SEV valdi at 
strekkja hetta arbeiðið yvir 10 ár, so at allir fjaravlisnu málararnir 
í fram tíðini ikki fella fyri aldri samstundis og skulu skiftast út í 
senn . Um fimm ár skal SEV sostatt í holt við at skifta út aftur 
teir fyrstu fjaravlisnu málararnir, sum vóru settir upp fyri 10 árum 
síðani . Henda 10 ára verkætlanin hevur eisini havt við sær, at 
tað sam stundis hevur borið til at fylgt tøkniligu menningini av 
fjar avlisnu málarunum . 

Umframt at lætta um dagliga avrokningararbeiðið hjá SEV, er fjar-
avlestur ein stórur fyrimunur fyri kundarnar, tí teir hvørki rinda ov 
nógv ella ov lítið ígjøgnum árið . Harvið fáa teir ikki eina eyka rokn ing 
ella mugu bíða við at fáa pening aftur, tá endalig uppgerð er gjørd . 

Eisini ber til hjá serliga stórum kundum rættiliga skjótt at fáa 
stað fest, hvat streymurin fer til, so teir møguliga fáa sett í verk 
spari átøk, har tað er gjørligt .  

Gamla skipanin við føstum mánaðargjaldi var roknað út frá nýtsluni 
fyri eitt heilt ár . Nú er rokningin grundað á roynveruligu  nýtsluna . 
Tað merkir í flestu førum, at kundin skal rinda minni teir ljósu og 
heitu mánaðirnar, tá nýtslan natúrliga er lægri, og heldur meira 
ta myrku og køldu tíðina á árinum, tá streymnýtslan ofta fer upp .

Á heimasíðuni hjá SEV undir „Fjaravlestur“ kunnu allir kundar 
ómakaleyst fylgja við í egnari elnýtslu við at trýsta inn brúkara- 
og loyniorð, sum standa á rokningini, og síðani málaranummarið . 
SEV hevur somuleiðis latið gera eina app til endamálið, ið serliga 
virkir og fyritøkur nýta .

Alt landið
verður fjaravlisið

Í 2016 var SEV liðugt at leggja elmálararnar um 
til fjaravlestur, eftir at elfelagið fór undir hesa 

umleggingina fyri 10 árum síðani . Kundarnir fáa nú 
elrokningar, sum eru grundaðar á royn veruligu nýtsluna 
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Tað hevur ikki bara fyrimunir við sær, at Føroyar síggjast 
aftur í stóru verð . Í øllum førum ikki fyri KTleiðaran hjá 
SEV, Niels Hansson . Um allan heim er talið av telduálopum 
vaksið munandi seinnu árini, og í mun til fyri fáum árum 
síðani sleppa Føroyar ikki undan longur . 

– Orsøkin er, at vit í Føroyum hava gjørt vart við okkum 
seinnu árini . Og tá talan er um KTtrygd, er tað ikki ein 
fyri munur, at søgurnar eru góðar, heldur Niels Hansson . 

– Vit eru jú vorðin kend á ymiskan hátt, og teldusníkar 
hava eisini varnast Føroyar . Dømi eru góða umrøðan av 
ferðavinnuni og ikki minst visiónini um 100 prosent grøna 
orku á landi í 2030, sigur Niels Hansson .

Hann staðfestir, at Føroyar eru snøgt sagt í størri vanda 
fyri telduálopum í dag enn áður . 

Tryggari KT-net
SEV er farið undir at býta KTnetið sundur í fleiri 
sjálvstøðug net fyri at betra um trygdina

Loysnir til KTtrygd í sambandi við elframleiðslu eru rættiliga 
av markaðar, tí av góðum grundum er eftirspurningurin lítil . 
Tískil hevur SEV avgjørt at fremja sundurbýtið eftir einum 
ISOgóðkendum leisti í samstarvi við altjóða fyritøkuna 
Siemens . SEV og Siemens samstarva frammanundan á 
fleiri øðrum økjum . 

KTtrygd verður ofta uppfatað av starvsfólkum sum ein 
órógvandi partur av arbeiðinum, tí neyðugt er við av mark
ingum í rættindum og krøvum um, at mannagongdir verða 
fylgdar . Ein partur av sundurbýtinum av KTnetinum hjá SEV 
er tískil at fremja tað so lítið órógvandi fyri starvsfólkini 
sum gjørligt .

– Fyri starvsfólkini, sum arbeiða beinleiðis við framleiðsluni, 
koma broytingarnar at merkjast eitt sindur, men ikki í stóran 
mun . Fyri okkum merkir sundurbýtið størri umsiting, og tað 
merkir eisini meira frálæru til starvsfólkini í dagførda KT
politikkinum, sigur Niels Hansson .

Niels Hansson er KT-leiðari hjá SEV .
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Lærlingar
eru ein stór 
gáva til SEV
SEV hevur í løtuni tveir elektrikaralærlingar, og ætlanin er 
í næstum at taka inn lærlingar innan maskinsmíð og skriv
stovu yrkið . Tað er sjálv sagt, at SEV skal taka útbúgvingar
liga ábyrgd, men tað er sam stundis ein stór gáva at fáa 
ungt fólk inn . Og sjálvandi skal SEV endur spegla sam
felagið, heldur HRleiðarin Bergtóra Høgnadóttir

Myndir: Finnur Justinussen / Photostudio
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Hákun Bláberg og Gunnhildur Øster Bech, 
lærlingar hjá SEV .
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SEV hevur í løtuni tveir lærlingar, sum læra til elektrikara . Gunnhildur 
Øster Bech og Hákun Bláberg vóru vald millum tey 45, sum søktu 
um lærupláss hjá SEV fyri góðum tveimum árum síðani . Tey 
bæði hava frammanundan tikið SIT 1 og SIT 2, so tilsamans er 
lærutíðin trý ár, harav eitt hálvt ár verður tikið hjá einum privatum 
el-innleggjara .

Gunnhildur Øster Bech var várið 2017 í starvslæru hjá LM Electric, 
og Hákun Bláberg var í starvslæru hjá Thorfinn Nielsen . 

Fyrstu elektrikaralærlingarnir á SEV
SEV hevur ikki havt elektrikaralærlingar, áðrenn tey bæði skrivaðu 
undir lærusáttmála fyri tveimum árum síðani, so tey vóru eitt 
sindur spent í SEV um, hvussu hetta fór at rigga . Men allur ivi er 
væl og virðiliga beindur av vegnum, tí tað hevur víst seg, at tað 
riggar framúr væl við lærlingum . Og lærlingarnir geva sítt stóra 
íkast til SEV .

– Vit uppliva, at deildirnar hava bæði gleði og stórt gagn av 
lærlingunum, og vit eru tilvitað um, at tey her hjá SEV kunnu læra 
mangt, sum tey onga aðrastaðni hava møguleikan at læra, sigur 
Bergtóra Høgnadóttir . 

Starvsfólkini trívast væl í SEV, og tey flestu hava verið á stovninum 
í nógv ár, og seinnu árini hevur úrslitið av sær sjálvum verið, at 
starvs fólkahópurin er eldur . Og júst nú er fráfaringaraldurin eisini 
farin úr 67 árum upp í 70 ár . Tað er hugaligt, at starvsfólkahópurin 
er so breiður og fjølbroyttur sum gjørligt . Eisini í mun til aldur, 
sigur Bergtóra Høgnadóttir .

– Lærlingarnir koma inn sum nýggjar ungar kreftir . Tey eru løtt 
í sinni og óttast ikki avbjóðingar . Eisini tey ungu skapa okkara 
arbeiðsmentan og góðan SEV-anda, sigur Bergtóra Høgnadóttir .

– Satt at siga hevur í ein ávísan mun verið tosað um, hvussu 
kvinnur rigga í ymsu teknisku størvunum . Ikki minst hevur ivin snúð 
seg um tyngru arbeiðini eitt nú hjá linjufólki, maskinmeistarum 
og innan el, men allur ivi er skúgvaður til viks . Tí sjálvsagt skal 
munur ikki gerast millum kynini, tað gevur ein betri dynamikk, er 
Bergtóra Høgnadóttir sannførd um .

– Tey hava staðið seg sera væl, og alt hevur riggað til fulnar, 
sigur Bergtóra Høgnadóttir . 

SEV skal vísa ábyrgd fyri samfelagnum
SEV er áhugavert lærupláss hjá elektrikarum, maskinsmiðum og 
innan skrivstovuyrkið . Og sambært Bergtóru Høgnadóttir er tað 
ein støða, sum setir interkommunala felagsskapinum krøv . Hon 

sigur, at sjálvsagt og uttan himpr vil SEV svara hesum krøvum 
væl og virðiliga – bæði starvsfólk og leiðsla . HR-leiðarin upplýsir, 
at SEV í næstum fer at søkja eftir lærlingum innan maskinsmíð 
og skrivstovuyrkið .

– SEV skal vísa samfelagssinni . Vit vilja sum samfelag, at tað 
ber til at taka útbúgvingar í Føroyum, tí fleiri ár tú lesur í øðrum 
londum, verri eru útlitini fyri, at tú kemur heim aftur, sigur Bergtóra 
Høgnadóttir .

Og tað er ikki bara við at taka lærlingar inn, at SEV roynir at taka 
sín part av ábyrgdini . Fólk eru komin í starvsvenjing úr ALS og frá 
Almannaverkinum, og harumframt eru eisini fólk í vardum starvi . 
Umframt at nógvir skúlanæmingar eru í starvsvenjing á hvørjum 
ári og fáa ’snoddað’ til SEV sum arbeiðspláss .

Væl fyri tá tey eru útbúgvin
Torkil Heinesen er lærumeistari hjá Gunnhildi og Hákuni . Torkil er 
útbúgvin elektrikari, el-innleggjari og sterkstreymsteknikari . Hann 

Lærlingar eru ein 
stór gáva til SEV
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kom til SEV fyri 10 árum síðani, eftir at hann í 16 ár hevði havt 
egið virki sum løggildur el-innleggjari .

Torkil Heinesen vísir á, at uppgávurnar hjá elektrikarunum, sum 
starvast í SEV, eru munandi øðrvísi enn uppgávurnar hjá vanligu 
elektrikarafyritøkunum . 

– Eg skuldi brúka nøkur ár, áðrenn eg kendi meg heilt tryggan . Tí 
uppgávurnar eru munandi torgreiddari í SEV, har eitt lítið mistak 
í ringasta føri kann leggja landið myrkt, og tað skal ein venja seg 
við, sigur Torkil Heinesen . 

– Og júst stóru og torgreiddu avbjóðingarnar, sum elektrikara-
lærlingarnir fáa á SEV, hava við sær, at tey eru sera væl fyri, tá 
tey eru liðugt avlærd, heldur Torkil Heinesen .

Hann vísir eisini á, at tey hava sera góðan førning, um tey hava 
hug at lesa víðari til eitt nú maskinmeistara ella verkfrøðing .

– Tey hava fingið eina fína elektrikaraútbúgving og fara tey so 
at lesa víðari, so eru tey sera væl fyri . Tey hava eina hand verks-
útbúgving, tey vita, hvussu elorkan verður framleidd úr vatni, vindi 
og olju, og tey vita, hvussu elnetið verður rikið, og hvussu orkan 
verður leidd allan vegin út í stikkini heima hjá fólki, sigur Torkil 
Heinesen, og so leggur hann afturat:

– Omaná tað heila hava tey fingið eitt innlit og eitt fakmál, sum 
tú bara fært á gólvinum saman við hinum fakfólkunum í SEV . 

Men fyrimunirnir ganga báðar vegir, tí Torkil Heinesen hevur merkt, 
hvussu uppgávan sum lærumeistari hevur sett krøv til hansara . 
Hann skal hvønn dag svara ymiskum spurningum, og hann skal 
svara spurninginum rætt . 

– Eg noyðist at halda meg fakliga í formi og viðhvørt eisini leita 
aftur í lærubøkurnar fyri at kunna svara teimum, sigur Torkil 
Heinesen at enda .
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Tey eru nokk so

Lærlingarnir Hákun Bláberg og 
Gunnhildur Øster Bech trívast 
avbera væl í SEV . Hóast tey eru 
væl yngst í stovninum, so lata 
tey væl at starvsfeløgunum 
og arbeiðsplássinum

fresh
í SEV
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– Tað er spennandi at læra í SEV, 
heldur Hákun Bláberg .
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Gunnhildur Øster Bech hevur lætt til látur, og hon flennir eisini 
hart, tá hon kemur við yvirskriftini til greinina . 

– Tey eru nokk so „fresh“, svarar Gunnhildur Øster Bech til spurningin 
um, hvussu hon hevur tað í einum stovni, har eingin annar ungur 
er enn júst tey bæði – lærlingarnir . 

Og samanumtikið er tað kenslan, sum tey bæði hava av starvstíð 
síni í SEV . Tey hava bæði hugsað um, at tey eru nógv yngst . Men 
samstundis hugsa tey ikki um tað í gerandisdegnum . Tí sum 
Hákun Bláberg sigur:

– Tey eru nokk so nógv, sum eru ung í sinni .

Eitt spennandi arbeiðspláss
Tað kennist á bæði Hákuni og Gunnhildi, at tey eru eitt sindur 
errin av at hava fingið lærupláss í SEV, hóast tey brúka orð sum 
„øðrvísi“ og „spennandi“ um lærutíðina hjá sær . Tað er øðrvísi hjá 
teimum, tí tey hava ein gerandisdag, sum als ikki líkist honum 
hjá øðrum el-lærlingum í Føroyum . 

Hákun Bláberg hevði rátt øllum ungum, sum hava hug at fara í 
læru til elektrikara, um at søkja sær lærupláss hjá SEV . 

– Tað er eitt spennandi arbeiði, og so er tað innan fyri eitt sera 
breitt evni, sigur Hákun Bláberg . 

Júst hetta við tí breiða evninum er tað, sum Gunnhildur heldur 
vera tað besta við læruplássinum hjá SEV . Tey sleppa djúpari inn 
í fakið, og tey fáa eina djúpa vitan um streym, spenning og um, 
hvussu øll skipanin riggar . 

– Tað, sum eg haldi hevur verið mest spennandi, er, at vit hava 
verið við til at byggja eitt projekt frá A til Z . Mann kemur ikki bara 
inn, og so er mann vekk aftur, sigur Gunnhildur Øster Bech . 

Og so leggur hon aftrat, at tá hon hevur verið við til at byggja 
eina vindmyllulund og fleiri koplingarstøðir, so er hon av álvara 
sloppin at royna seg .

Ætla sær víðari
Bæði Hákun Bláberg og Gunnhildur Øster Bech ætla sær at lesa 
víðari, tá tey eru avlærd . Hákun Bláberg hevur hug til sjógvin, so 
hann ætlar sær á maskinmeistaraskúla, tá hann er liðugur .

Gunnhildur Øster Bech var byrjað at lesa til maskinmeistara, men 
fór síðani í læru hjá SEV . Og nú ætlar hon sær ikki aftur at lesa 
til maskinmeistara .

– Nú kundi eg hugsað mær at lisið til sterkstreymsverkfrøðing, 
sigur Gunnhildur Øster Bech at enda .

Tey eru nokk so „fresh“ í SEV

– Tað, sum er mest spennandi, er at byggja eitt projekt frá A til Z, sigur Gunnhildur Øster Bech .
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Á ársins starvsfólkadegi hevði SEV biðið kenda kórleiðaran Sigrið 
Sivertsen undirvísa í kórsangi, og henda kórvenjingin eydnaðist 
framúr væl . Starvsfólkini vóru so mikið fegin um tiltakið, at hug-
skotið kom alt fyri eitt um at skipa fyri einum jólakóri, sum skuldi 
framføra til jólaborðhaldið . 

– Hákun Djurhuus helt tað vera eitt gott hugskot, og so varð farið 
í gongd, sigur Bergtóra Høgnadóttir, HR-leiðari í SEV .

Kórvenjingarnar vóru eina ferð um vikuna í arbeiðstíð seinastu 
sjey vikurnar undan jólaborðhaldinum – mánamorgnar kl . 8 .30 
– 9 .30 . Hóast øll ikki møttu til hvørja venjing, so vóru eini 12-15 
og sungu hvørja ferð . Bæði kvinnur og menn . 

Knýtir sambond upp á tvørs
SEV er eitt stórt arbeiðspláss, og fólk eru spjadd um alt landið . 
Arbeiðsuppgávurnar eru ymiskar, og øll kennast ikki líka væl . 
Limirnir í jólakórinum knýttu nógv nýggj sambond vikurnar, tá 
vant varð til jóla . 

 - Tað, at syngja er jú gott í sjálvum sær . Og at syngja í felag er 
bæði stuttligt og kveikjandi – eisini aftan á venjingina . Samanhaldið 
styrkist eisini . Hugaligt var longu í oktober mánaði at hoyra fólk 

smásyngjandi jólasangir runt um í húsinum, sum tey høvdu vant . 
Tosað var um sangirnar, hvat riggaði væl og minni væl . Hvør sangur 
var lættast, og hvør ljóðaði best, greiðir Bergtóra Høgnadóttir frá . 

Og júst jólakórið hevur gagnað samanhaldinum, heldur Bergtóra . 
Hon vísir á, at fólk, sum ikki arbeiða á somu deild ella við tí sama, 
koma ofta ikki at kennast serliga væl . Men har breyt sangurin nøkur 
ósjónlig mørk millum starvsfólkini, vísir Bergtóra Høgnadóttir á . 

– Fleiri kórsangarar viðmerktu júst tað sum nakað gott, tá vit 
eftirmettu kórverkætlanina, sigur Bergtóra Høgnadóttir .

Eitt ordans orkuspark um morgunin
Men jólakórið hevur ikki einans betrað um sambondini millum 
kórlimirnar . Jólakórið hevur fyri øll havt við sær, at tey hava merkt 
eina størri orku í gerandisdegnum . 

– Eg kendi tað á mær sjálvari, og eg havi eisini hoyrt tað frá hinum . 
Eg fekk nógv meira orku at fara í holt við arbeiðsuppgávurnar . 
Sjálvan dagin, tá vit sungu, var tað eitt ordans orkuspark frá 
morgun stundini, men tað áhugaverda er, at felagskenslan og 
spenn ingurin um kórsangin gjørdu, at vit fingu eisini meira orku 
hinar dagarnar, sigur Bergtóra Høgnadóttir . 

Tey sungu 
jólini inn
Sangglað starvsfólk á SEV sungu 
jólini inn á ársins jólaborðhaldi . 
Jóla kórið hjá SEV hevði undir 
leiðslu av Sigrið Sivertsen vant 
eina ferð um vikuna í sjey vikur 
undan jóla borð haldinum . Sangur 
tvørtur um fakmørkini er góður fyri 
bæði trivnaðin og effektivitetin

Jólakórið syngur fyri starvsfólkunum 
á starvsfólkadegi hjá SEV .
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Sagt verður, at neyðugt er at brúka orku fyri at fáa meira orku . 
Jólakórið sannaði, at so er . Luttakararnir brúktu orku upp á sangin 
bæði við hús og til arbeiðis . Heima var vant, og til arbeiðis vóru 
fundir stundum fluttir, fyri at tað skuldi bera til at syngja . Men 
Bergtóra Høgnadóttir er ikki í iva um, at kórsangurin hevur verið 
til fyrimunar fyri SEV . 

– Vit hava øll merkt, at vit hava fingið meira burtur úr arbeiðs-
deg num hetta tíðarskeiðið . Umframt at vit kennast betur og hava 
havt nakrar góðar upplivingar saman . Og tað er ein sannroynd, at 
lættari er at samstarva við fólk, betri sambondini eru, staðfestir 
Bergtóra Høgnadóttir .

Trivnaður er ymiskur
Hóast, Bergtóra Høgnadóttir heldur, at kórsangurin hevur verið til 
gagns fyri bæði starvsfólk og SEV, so skulu starvsfólk í SEV ikki 
óttast at verða tvungin at syngja í arbeiðstíðini . Tað er sjálvandi 
altíð sera frammarlaga í huganum hjá HR-leiðaranum, hvat skapar 
góðan trivnað hjá starvsfólkunum .  

Starvsfólkini skulu kenna seg trygg og hava innihaldsríkar uppgávur 
í einum góðum arbeiðsumhvørvi, tá . Í SEV eru tey sjálvsagt tilvitað 

um, at ymiskt er, hvat kveikir starvsfólkini, og hvat skal til fyri at 
skapa enn betri trivnað . 

– Summi spæla fótbólt, onnur spæla kort . Tað er ikki so avgerandi, 
hvat vit hava til felags upp á tvørs av ymisku deildunum, men tað 
er avgerandi, at vit hava okkurt stuttligt, kreativt og avbjóðandi 
at ganga uppí umframt gerandisuppgávurnar, sigur Bergtóra 
Høgnadóttir .  

– Tað styrkir felagsandan í elfelagnum og hevur sum oftast við 
sær, at vit leggja meira eftir okkum á stovninum, sigur Bergtóra 
Høgnadóttir og leggur afturat:  

– Í SEV kunnu vit fegnast um, at her starvast sera virkisfús fólk, 
sum sjálv seta á skrá ymiskt, sum tey og fleiri við teimum halda 
skapar trivnað . Fótbóltsvenjing, eitt sjavskvøld, fara til sjónleik, 
yoga ella ríða ein túr í felag . 

– Slíkt ber til, tí vit eru ríkað við herligum og ítakshugaðum eldsálum 
í SEV, vísir Bergtóra Høgnadóttir á .
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Tveir av teimum fýra limunum í ovasta leiðslubólkinum hjá SEV eru 
nýggir í starvi, eftir at elfelagið søkti eftir nýggjum deildar stjórum 
fyri framleiðslu og neti . Jón Nielsen er nýggjur deildarstjóri fyri 
netinum, og Heri Mortensen er nýggjur deildarstjóri fyri fram-
leiðsluni .

Deildarstjórarnir fyri framleiðlsu og neti mynda dagligu leiðsluna 
í SEV saman við Hákuni Djurhuus, stjóra, og Boga Bendtsen, 
deildar stjóra fyri fyrisitingini, sum eisini er varastjóri í SEV .

Jón A . Nielsen tók við sum deildarstjóri fyri netpartinum hjá SEV 
eftir Finn Jakobsen, sum fór í annað starv . Heri Mortensen var 
settur í starvið sum deildarstjóri fyri framleiðslupartinum hjá SEV 
eftir Anders Nedergaard-Hansen, sum er farin frá vegna aldur .

Deildarstjórin fyri netinum
Jón A . Nielsen hevur drúgvar royndir og hollar førleikar at umsita 
føroyska elnetið . Hann hevur starvast á elnetinum hjá SEV síðani 
februar 1989, og Jón A . Nilesen hevur at kalla síðani tá fyri ein 
stóran part havt ábyrgdina av at kaðalleggja elnetið hjá SEV . 
Farið var undir at taka linjur niður og leggja netið sum kaðlar eftir 
jólaódnina í 1988, sum fór illa við øllum elnetinum . 

Í sínum starvi hjá SEV hevur Jón A . Nielsen fingið serútbúgving 
innan netpartin og elveiting, og sostatt hevur hann bæði drúgvar 
royndir og hollar førleikar at røkja starvið sum deildarstjóri fyri 

Broytingar
í leiðsluni
SEV hevur fingið tveir nýggjar deildarstjórar fyri framleiðslu 
og neti, eftir at undanfarnu deildarstjórar løgdu frá 
sær vegna aldur og til frama fyri nýtt starv

Jón Nielsen, deildarstjóri fyri netinum
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elnetinum . Hann hevur seinastu 10 árini verið deildarleiðari á 
Rakstrardeildini, og harumframt var hann kaðal- og linjumeistari 
í mong ár .

Jón A . Nielsen var upprunaliga útbúgvin elektrikari í 1984, og 
í 1987 tók hann prógv sum elinnleggjari, áðrenn hann tvey ár 
seinni fór at starvast hjá SEV . 

Deildarstjórin fyri framleiðsluni
Heri Mortensen tók við starvi sum verkætlanarleiðari hjá el felag-
num í juli í 2016 . Hann hevur eisini áður starvast sum verkfrøðingur 
hjá SEV árini 2005-2011 . 

Heri Mortensen hevur drúgvar royndir og hollar førleikar innan 
allar partar av elframleiðsluni . Hann var útbúgvin sterk streyms-
verkfrøðingur á Århus Ingeniørhøjskole í 1994 . 

Eftir lokna útbúgving starvaðist Heri Mortensen sum verkfrøðingur 
í Danmark, og eftir tað – 1999 til 2005 – hevði hann egna elinn-
leggjarafyritøku í Føroyum, sum einamest arbeiddi fyri ídnaðarvirkir 
og aðrar stórar fyritøkur .

Árini 2011 til 2016 arbeiddi Heri Mortensen í norsku oljuvinnuni, 
umframt at hann eitt stutt skifti var tekniskur leiðari hjá Vágs 
kommunu .

Heri Mortensen, deildarstjóri fyri fram leiðsluni

Bogi Bendtsen, Hákun Djurhuus, 
Heri Mortensen og Jón Nielsen

2016 2016 47



Starvsfólk hjá SEV eru til arbeiðis um alt landið allar dagar um 
árið, og tískil er virkið samskifti alneyðugt . Krav er bæði um eitt 
gott telefon- og teldupostsamband, men hinvegin er eisini neyðugt 
við atgongd til kunning og innanhýsis skipanirnar hjá SEV . 

Tað, sum skumpaði undir avgerðina at veita øllum starvsfólkunum 
fartelefonir, var møguleikin, at øll starvsfólkini høvdu atgongd til 
Totalview í lummanum . Við Totalview við hondina fáa starvsfólkini 
altíð skrásett seg í skipanini, soleiðis at starvsfelagarnir vita, hvar 
viðkomandi er, um viðkomandi er upptikin, og nær viðkomandi 
verður tøkur aftur .

Haraftrat hava nýggjastu dagføringarnar av Totalview lætt mun-
andi um tímaskrásetingina hjá starvsfólkunum . Ein mannagongd, 

sum áður skuldi umvegis fleiri hendur og skipanir, verður nú 
avgreidd í einari skipan, har øll tey, sum skulu hava atgongd til 
upplýsingarnar, hava atgongd .

Men skiftið til, at øll eru online, hevur ikki bara effektiviseringsfyri-
munir við sær . Skipanin er eisini bíligari fyri SEV í mun til gomlu 
vekslara skipanina . 

– Vit sleppa undan loyvisgjaldi til vekslarar og øðrum atknýttum 
útreiðslum . Skipanin er skrúvað soleiðis saman, at SEV rindar upp í 
230 krónur um mánaðin fyri hvørja telefon, og so rindar starvsfólkið 
tað, sum er omanfyri, sigur Niels Hansson, KT-leiðari hjá SEV . 

Øll starvsfólk online
Øll starvsfólk hjá SEV hava fingið eina nýggja fartelefon, sum gevur 
teimum atgongd til allar neyðugar skipanir hjá SEV úr allari verðini

Mads á Heyggi er online, tá hann 
kannar skipanirnar hjá SEV .
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Starvsfólkahópurin

Í 2016 fingu 213 fólk útgjald gjøgnum lønarskipanina hjá SEV. 
Í hesum talinum eru 7 fólk, sum hava fingið útgjald í sambandi 
við nevndararbeiði, 4 tænastumannaeftirlønir, 49 hjálparfólk, 
avloysarar og fólk í tíðaravmarkaðum starvi umframt 147 fólk í 
føstum starvi hjá SEV. 
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Starvsfólk í føstum starvi við ársenda

Býtið av starvsfólkunum
Lagkøkumyndin vísir, hvussu tey 147 starvsfólkini í føstum starvi 
við árslok 2016 eru býtt út á eindirnar.

Býtið av starvsfólkum 

Fyrisiting 20%

Tøkni 20%

Býtisvirkir 18%

Framleiðsla 42%
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Aldur
Miðalaldurin í starvsfólkahópinum er hækkandi. Í 2013 var miðalaldurin góð 51 ár, í 2014 og 2015 sløk 50 ár. Í 
2016 var miðalaldurin 51,5 ár.

Stabbamyndin vísir, at sammett við 2015 er ein lítil hækking í starvsfólkabólkunum 30-39 og 60-69 ár, og at 
ein lækking er í bólkunum 40-49 og 50-59 ár. Vøksturin er størstur í aldursbólkinum 60-69 ár. 

Við árslok 2016 vóru 39 starvsfólk 60 ár og eldri. 

Starvsaldur
Miðalstarvsaldurin er 15 ár. Í 2016 høvdu 43 fólk ella 29 prosent av starvsfólkunum 
starvast hjá SEV í 25 ár ella meira. Í 2015 vóru tey 42 fólk svarandi til 29 prosent.
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Heilsa, trygd  
og umhvørvi

Heilsu-, Trygdar- og Umhvøvispolitikkur (HTU)
SEV orðaði hin 17. desember 2008 Heilsu-, Trygdar- og Umhvørvis-
politikk (HTU), ið er alment tøkur á heimasíðuni hjá SEV, og sum 
hongur á øllum arbeiðsstøðunum.

Trygd
SEV er eitt framkomið virki, sum raðfestir trygd og arbeiðsumhvørvi 
frammarlaga til gagns fyri okkum øll.

Trygdararbeiði
Í 2016 hevur trygdararbeiðið hjá SEV eitt nú snúð seg um at 
gera ymiskar mannagongdir - m.a. kann nevnast mannagongd 
í sambandi við handfaring av evnafrøðiligum evnum og nýtslu 
av arbeiðsklæðum. Eisini hevur verið skipað fyri brandskeiði og 
skeiði í fyrstuhjálp og hjartastartara, har øll starvsfólk hjá SEV 
hava luttikið.

Mynd 1 vísir trygdarskipanina hjá SEV.

Mynd 1. Trygdarskipanin hjá SEV.
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Persónskaðar
Hóast SEV arbeiðir skipað við trygdini, og visjónin er, at eingir skaðar 
henda, slepst ikki heilt undan skaðum. Á mynd 2 á næstu síðu sæst 
tal av persónskaðum, sum hava havt við sær óarbeiðsføri í ein 
ella fleiri dagar umframt skaðadagin. Í 2016 var ein persónskaði 
fráboðaður Arbeiðseftirlitinum.

Umhvørvið
Mynd 3 sýnir høvuðsárinini, ið virksemið hjá SEV hevur á umhvørvið 
í sambandi við elframleiðslu. Vinstrumegin á myndini sæst, hvørji 
evni verða nýtt í framleiðsluni. Ovast og niðast á myndini sæst, 
hvørji evni ávikavist verða útleidd til luft og sjógv í framleiðsluni. 
Á høgru síðu sæst, hvørji evni fáast burtur úr framleiðsluni – t.d. 
kann nevnast el og fjarhiti.

Tann vanliga elframleiðslan fer fram á 13 verkum, sum framleiða 
eftir tørvi. Av hesum 13 verkunum eru trý stór oljurikin verk – 
Strond, Sund og Vágsverkið. SEV hevur seks vatnorkuverk – Strond, 
Eiðisverkið, Fossáverkið, Mýruverkið, Heygaverkið og verkið í Botni. 
Harumframt fimm smáverk, sum elveita Fugloy, Mykines, Koltur, 
Skúvoy og Stóru Dímun.

SEV hevur haraftrat seks vindmyllur í Neshaga í Eysturoynni og 
13 vindmyllur í Húsahaga oman fyri Tórshavn.

BÝTISVIRKIR FRAMLEIÐSLA
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Mynd 2. Tal av persónskaðum, ið hava havt við sær óarbeiðsføri í ein ella fleiri dagar umframt skaðadagin, og sum eru fráboðaðir 
Arbeiðseftirlitinum.
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Mynd 3. Yvirlit yvir tey høvuðsárin, virksemið hjá SEV hevur á umhvørvið.
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Høvuðsárin á umhvørvið
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Galdandi umhvørvisgóðkenningar:
Sett í gildi / 
Valid as of:

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllum hjá SEV í Neshaga 14.05.04

Umhvørvisgóðkenning av elverkinum á Sundi 28.04.11

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllunum hjá Elfelagnum SEV í Neshaga 13.01.12

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllum hjá Elfelagnum SEV í Húsahaga 16.01.13

Umhvørvisgóðkenning av elverkinum í Vági 18.11.15

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllum hjá Elfelagnum SEV í Húsahaga 16.01.13

Útlát av CO2 í 2016 / 

Oljunýtsla til framleiðslu:
 102.804  tons CO2

Oljunýtsla til upphiting 
(bygn. & motorar):

 217 tons CO2

Oljunýtsla til flutning:
155 tons CO2

Útlát tilsamans: 103.176 tons CO2

Elframleiðsla í alt: 317.352 MWt
Specifik CO2: 325 g/kWt

Mynd 4. Nøgdin av CO2-útláti í 2016.

Umhvørvisgóðkenningar
Fyritøkur, virkir ella útbúnaðir, ið eru at finna í fylgiskjalinum til 
Løgtings lóg um umhvørvisvernd, skulu hava eina umhvørvis-
góðkenning. Tey virkir ella útbúnaðir, talan er um hjá SEV, eru 
Sundsverkið, Vágsverkið og vindmyllurnar í Neshaga og Húsahaga. 
Í 2015 fekk SEV nýggja umhvørvisgóðkenning á Vágsverkinum 
í sambandi við útbyggingina av verkinum. Talvan omanfyri vísir 
umhvørvisgóðkenningarnar hjá SEV.

CO2-útlát
Eitt tað størsta árinið á umhvørvið er brenningin av fossilum 
brennievnum. Størsti parturin av CO2-útlátinum frá virkseminum 
hjá SEV stavar frá oljunýtsluni til framleiðslu. Harnæst stavar 
CO2-útlátið frá oljunýtsluni til upphiting av bæði bygningum og 
motorum umframt oljunýtslu til flutning við arbeiðsakførum hjá 
SEV. Mynd 4 vísir, hvussu stórt útlátið av CO2 var í 2016. Mynd 
5 vísir, hvussu stórt útlátið av CO2 hevur verið árini 2008 til og 
við 2016.
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Mynd 5. Útlátið av CO2, elframleiðslan og specifik CO2 frá 2008-2016. 
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Mynd 6. Yvirlit yvir, hvussu nógva orku SEV hevur latið Fjarhitafelagnum 
í MWt.

Fjarhiti
Í sambandi við elframleiðslu verður vanliga nógvur hiti leiddur 
út gjøgnum skorsteinarnar. Á Sundsverkinum verður hesin hitin í 
staðin fyri nýttur á staðnum til m. a. upphiting av tungolju.

Um ársskiftið 2008/2009 var orka frá Sundsverkinum knýtt í 
fjar hitaskipanina í Hoyvík. Í dag eru 1.050 brúkarar knýttir at 
Fjarhitafelagnum. Á mynd 6 sæst, hvussu nógvan fjarhita SEV 
hevur latið seinastu árini.

Fjarhitafelagið framleiddi 33,05 MWt í 2016, harav læt SEV 6,65 
MWt. Á mynd 6 sæst, at SEV hevur latið munandi minni av fjarhita 
trý tey seinastu árini. Orsøkin til minkingina er, at minni orka er 
framleidd á Sundsverkinum, tí at størri partur av grønari orku er 
framleiddur árini 2014-2016, sí mynd 7. Eisini kann nevnast, at 
á sumri 2014 kom eldur í tann eina ketilin, sum framleiðir orku 
til Fjarhitafelagið, og tað hevði við sær, at munandi minni av orku 
var framleidd til fjarhita.

Burturkast
Gjøgnum virksemið hjá SEV verður nógv burturkast framleitt. Ein 
stórur partur av tí framleidda burturkastinum verður tyrvdur og 
endurnýttur, og eisini verður burturkast sent til serviðgerð – eitt 
nú evnafrøðiligar leivdir.

Av burturkasti til endurnýtslu er størsti parturin spillolja, sum 
verður latin IRF. Eisini er jarn og metal ein stórur partur.

Á mynd 8 sæst m.a., at serviðgjørt burtur kasti øktist munandi í 
2015. Hetta stóðst av, at SEV í 2015 beindi burtur nógvar gamlar 
akkumulatorar, tá ruddað var upp á goymsluni á Strond. Eisini 
sæst, at burturkast til tyrving er fallið munandi í 2016 samanborið 
við árini frammanundan. Orsøkin er, at tey undanfarnu árini hevur 

Mynd 8 Yvirlit yvir burturkast frá 2010 til og við 2015.
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nógv burturkast verið latið til tyrvingar í sambandi við  byggingini 
av vindmyllulundini í Húsahaga.

Mynd 9 vísir yvirlit yvir burturkast til endurnýtslu frá 2010 til og 
við 2016. SEV læt størri part av jarni og metali til endurnýtslu í 
2016 enn tey seinastu árini, av tí at ruddað varð upp á goymsluni 
í Vági í 2016.
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Mynd 9. Yvirlit yvir burturkast til endurnýtslu frá 2010 til og við 2016..
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Teldupostur: sev@sev.fo
Heimstaður: Tórshavn
Roknskaparár: 01.01-31.12
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Nevnd
John Zachariassen, formaður (COB)
Hans Jákup Johannesen, næstformaður
Marin Katrina Frýdal
Jónsvein Hovgaard
Sune Jacobsen
Vinjard Tungá 
Kristian Eli Zachariasen

Leiðsla
Hákun Djurhuus, stjóri (CEO)
Bogi Bendtsen, deildarstjóri fyri fyrisiting (CFO)
Jón Nielsen, deildarstjóri fyri net (COO)
Heri Mortensen, deildarstjóri fyri framleiðslu (CPO)

Grannskoðan
P/F Januar
Løggilt grannskoðanarvirki
Óðinshædd 13, Postboks 30, FO-110 Tórshavn
Telefon: 31 47 00 Telefaks: 35 17 01
Teldupostur: januar@januar.fo
Heimasíða: www.januar.fo
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Stjórn Fíggjarleiðsla

______________________________     ________________________________
 Hákun Djurhuus  Bogi Bendtsen
 Stjóri  Deildarstjóri fyri fyrisiting

Nevnd

______________________________   ______________________________   _____________________________
 John Zachariassen Hans Jákup Johannesen Marin Katrina Frýdal
 Formaður Næstformaður 

______________________________   ______________________________   _____________________________
 Jónsvein Hovgaard  Sune Jacobsen Vinjard Tungá

______________________________  
 Kristian Eli Zachariasen
 

Leiðsluátekning
Nevndin og stjórnin hava í dag lagt fram ársfrásøgnina fyri roknskaparárið 1. januar 
- 31. desember 2016 hjá Elfelagnum SEV samtakinum.

Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ársroknskaparlógina.

Tað er okkara fatan, at nýtti roknskaparhátturin er hóskandi, og at samtaks- og 
ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av samtaksins og móðurfelagsins 
ognum, skyldum og fíggjarligu støðu pr. 31. desember 2016 og av úrslitinum av 
virksemi samtaksins og móðurfelagsins og av peningastreymunum hjá samtakinum 
fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2016.

Leiðslufrágreiðingin rúmar, eftir okkara fatan, eina rættvísandi frágreiðing um tey 
viðurskifti, sum frágreiðingin umrøður.

Tórshavn, hin 31. mars 2017
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Átekning frá óheftum 
grannskoðara

Til kapitaleigararnar í Elfelagnum SEV

Átekning í samtaks- og ársroknskapinum
Vit hava grannskoðað samtaks-og ársroknskapin hjá Elfelagnum 
SEV fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2016 við nýttum 
roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum fyri bæði 
samtakinum og móðurfelagið umframt peningastreymsuppgerð 
fyri samtakið. Samtaks- og ársroknskapurin eru gjørdir eftir 
ársroknskaparlógini.

Ábyrgd leiðslunnar av samtaks- og ársroknskapinum
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein samtaksroknskap og 
ein ársroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við 
ársroknskaparlógina. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av tí 
innanhýsis eftirliti, ið leiðslan metir skal til fyri at ein samtaks- og  
ársroknskapurin kann gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun 
til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum.

Ábyrgd grannskoðarans
Okkara ábyrgd er við støði í grannskoðanini at gera eina niðurstøðu 
um samtaksroknskapin og ársroknskapin. Vit hava grannskoðað 
samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og øðrum 
ásetingum í føroysku grannskoðanarlóggávuni. Hetta krevur, at 
vit halda etisku krøvini og leggja til rættis og grannskoða fyri 
at fáa grundaða vissu fyri, at tað ikki eru týðandi skeivleikar í 
samtaks- og ársroknskapinum.

Grannskoðanin ber í sær, at gjørd verða tey grannskoðanararbeiði, 
sum skulu til fyri at fáa grannskoðanarprógv fyri upphæddum og 
upplýsingum í samtaks- og ársroknskapinum. Grannskoðarin metir 
um, hvat arbeiði skal gerast, herundir metir hann um vandan fyri 
týðandi skeivleikum í samtaks- og ársroknskapinum  uttan mun til 
um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Í váðametingini 
hevur grannskoðarin innanhýsis eftirlitið í huga, ið skal til fyri at 
felagið kann gera ein samtaks- og ársroknskap, sum gevur eina 
rættvísandi mynd. Hetta verður gjørt fyri at leggja grannskoðanina 
til rættis eftir umstøðunum og ikki fyri at gera eina niðurstøðu 
um dygdina á innanhýsis eftirlitinum. Grannskoðanin ber eisini í 
sær, at mett verður um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er 
hóskandi, um tær roknskaparligu metingar, sum leiðslan hevur 
gjørt, eru rímiligar, og hvussu samtaks- og ársroknskapurin sum 
heild eru gjørdir.

Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, 
ið kann vera grundarlag undir okkara niðurstøðu.

Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni.

Niðurstøða
Tað er okkara fatan, at samtaks- og ársroknskapurin geva  eina 
rættvísandi mynd av samtaksins og móðurfelagsins ognum, 
skyldum og fíggjarligu støðu pr. 31. desember 2016, av úrslitinum 
av virksemi og av peningastreymum samtaksins og móðurfelagsins 
í roknskaparárinum 1. januar - 31. december 2016 samsvarandi 
ársroknskaparlógini.

Ummæli av leiðslufrágreiðingini
Sum ásett í ársroknskaparlógini hava vit lisið leiðslufrágreiðingina. 
Annað er ikki gjørt hesum viðvíkjandi, tá ið samtaks- og 
ársroknskapurin varð grannskoðaður. Við støði í hesum er tað 
okkara fatan, at upplýsingarnar í leiðslufrágreiðingini eru í samsvari 
við samtaks- og ársroknskapin.

Tórshavn, hin 31. mars 2017

P/F JANUAR

løggilt grannskoðanarvirki

Hans Laksá

statsaut. revisor
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Høvuðs- og lyklatøl

Upphæddir í tkr. 2016 2015 2014 2013 2012

Rakstrarroknskapur 

Nettosøla 420.270 421.952 410.551 384.625 355.787

Úrslit áðrenn av- og niðurskrivingar 243.621  221.483 155.573 103.914 76.041

Rakstrarúrslit 150.383  127.897 78.376 33.877 8.265

Fíggjarligir postar, netto -48.286  -24.830 -20.613 -22.011 -20.535

Ársúrslit 92.754  103.067 57.763 11.866 -12.270

Fíggjarstøða 

Fíggjarstøðujavni 2.303.961 1.960.373 1.742.038 1.475.209 1.411.000

Tøkur peningur 335.498 221.889 131.459 66.593 87.384

Eginogn 1.141.003 1.042.921 939.854 882.091 870.225

Langfreistað skuld 1.042.116 830.000 691.411 510.254 461.583

Lyklatøl *)

Renting av eginogn 8,1%  10,4% 6,3 % 1,4 % -1,4 %

Ognaravkast 6,5%  6,9% 4,9 % 2,3 % -0,6 %

Skuld netto/EBITDA 3,1  2,8 3,6 4,3 4,9

Ognarumferð 0,18  0,22 0,24 0,26 0,25

Eginognarpartur 49,5%  53,2% 54,0 % 59,8 % 61,7 %

Útrokning av lyklatølum

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 Nettoumsetningur
Aktiv tilsamans

Eginognarpartur Eginogn ultimo x 100
Aktiv tilsamans

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

Høvuðsvirksemið
Elfelagið SEV er eitt interkommunalt lutafelag, ið hevur til 
endamáls at fáa til vega elmegi og býta hana millum íbúgvarnar 
í limakommununum. Sambært elveitingarlógina §3, stk 1 stendur, 
at kommunur kunnu luttaka í elveitingarvirksemi sambært § 1, 
stk 1 uttan mun til ásetingar í §50, stk 1 í kommunustýrislógini. Í 
sambandi við at elveitingarøkið partvíst bleiv liberaliserað fingu 
kommunurnar heimild til at reka elframleiðslu á vinnuligum 
grundarlagi.

Eftir viðtøkum elfelagsins skal endamálið fremjast sambært 
vinnuligum meginreglum á búskaparliga tryggum støði og við 
fyriliti at náttúru og umhvørvi. Eftir Elveitingarlógini skal SEV 
(netvirksemið) fíggjarliga hvíla í sær sjálvum soleiðis, at inntøkurnar 
eru hóskandi til at gjalda rakstur og ætlaðar neyðugar íløgur. Í 
loyvunum hjá SEV fyri einstøku framleiðslueindirnar framgongur, 
at av roknskapinum skal framganga, hvørt framleiðslueindin hevur 
yvir- ella undirskot.

Allar kommunur í Føroyum eru limir í SEV. Limirnir heftu fram til 
árslok 2008 bæði fyri skuld felagsins og møguligum rakstrarhalli. 

Talva 1. Frávik millum ætlan, framroknað og 
roknskap í mió. kr. 
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Nettoumsetningur 355,8 384,6 410,6 422,0 420,3 -1,7 425,2 -4,9 421,1 -0,8

Oljuútreiðslur 166,0 167,9 141,5 86,2 50,9 -35,3 77,7 -26,8 48,1 2,8

Tilfar og tænastur 53,5 54,1 49,8 49,9 59,3 9,4 68,8 -9,5 56,5 2,8

Lønir 60,2 58,7 63,6 64,3 66,5 2,2 72,4 -5,9 68,5 -2

Útreiðslur tilsamans 279,7 280,7 255,0 200,5 176,6 -23,9 218,9 -42,3 173,1 3,5

Úrslit áðrenn av- og niður skrivingar 76,0 103,9 155,6 221,5 243,6 22,1 206,3 37,3 248,0 -4,4

Avskrivingar 67,8 70,0 77,2 93,6 93,2 -0,4 101,1 -7,9 103,5 -10,3

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 8,3 33,9 78,4 127,9 150,4 22,5 105,2 45,2 144,5 5,9

Rentuútreiðslur netto 20,5 22,0 20,6 24,8 48,3 23,5 32,8 15,5 38,7 9,6

Úrslit áðrenn skatt -12,3 11,9 57,8 103,1 102,1 -1,0 72,5 29,6 105,8 -3,7

Skattur 0 0 0 0 9,3 9,3 0 9,3 0 9,3

Úrslit eftir skatt -12,3 11,9 57,8 103,1 92,8 -10,3 72,5 20,3 105,8 -13,0

Frá 1. januar 2009 hefta kommunurnar einans fyri felagsins 
skyldum yvir fyri starvsfólkunum. Inniverandi frágreiðing fevnir 
um samlaða virksemið hjá felagnum í tíðarskeiðnum 1. januar 
2016 - 31. desember 2016.

Staðfesta fíggjargongdin í mun til 
ætlan 2016 og framroknað 2016
Til eykaaðalfundin á heysti skal felagið mótvegis eigarunum 
sambært viðtøkunum § 3, stk. 13b og § 4, stk. 12b kunna um 
fíggjargongdina síðani ársaðalfundin, sum var hin 29. apríl 2016. 
Kunningin var gjørd á eykaaðalfundinum hin 25. november 2016, 
og víst verður eisini til nærri kunning í frágreiðing til fundin 
um fíggjargongdina 2016 á heimasíðu felagsins www.sev.fo. 
Kunningin bygdi á staðfest tøl við endan av september umframt 
metingar og ætlanir fyri restina av árinum. Í talvu 1 er eisini víst 
frávik í mun til roknskapin og upprunaligu ætlanina og í mun til 
roknskapin og framroknaða úrslitið.

Í talvu 1 er eisini víst frávik í mun til roknskapin og ætlanina og 
í mun til roknskapin og framroknaða úrslitið.
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Nærri lýsing av frávikum
Roknskaparliga gongdin í mun til fíggjarætlanina 2016
Felagið ætlaði upprunaliga við einum úrsliti í 2016 upp á 72,5 
mió. kr., meðan endaliga úrslitið fyri 2016 gjørdist 102,1 mió. kr. 
fyri skatt ella ein framgongd í mun til ætlan upp á 29,6 mió. kr. 
Felagið hevur tí eina størri framgongd enn upprunaliga ætlað. 

Orsøkin til hesa framgongd er grundað á lægri kostnað enn ætlað 
í fleiri økjum, tó serliga fyri oljukostnaðin. Grundað á góða úrslitið 
fyri 2016 verður roknað við skatti í roknskapinum.

Nettoumsetningurin er 4,9 mió. kr. minni enn ætlað grundað á 
lægri sølu, har serliga íbindingargjøldini eru væl lægri enn ætlað 
við 4,0 mió. kr. og kWt sølan við 4,4 mió. kr. Fleiri størri íbindingar 
sum ætlað var við eru útsettar til komandi ár. Hinvegin eru aðrar 
inntøkur 3,9 mió. kr. hægri enn ætlað, meðan fasta gjaldið er 
sum ætlað.

Oljuútreiðslurnar eru 26,8 mió. kr. lægri grundað á lægri oljuprísir, 
tó at brúkt eru 32.195 tons av olju í framleiðsluni av elmegini. 
Ætlað var við eini nýtslu upp á 28.969 tons tungolju svarandi til 
eina meirnýtslu upp á 3.226 tons. Samanlagt brúkti SEV í 2016 0,9 
mió. kr. meiri enn ætlað í smyrjiolju, 0,9 mió. kr. minni  enn ætlað í 
urea, 1,0 mió. kr. meiri enn ætlað í gassolju og 27,8 mió. kr. minni í 
tungolju, svarandi til samanlagt 26,8 mió. kr. minni enn ætlað. Tað 
hevur stóra ávirkan á rakstrarúrslitið, um gongdin í oljuprísinum 
og kursinum á dollaranum verður munandi øðrvísi enn ætlað í 
fíggjarætlanini. Við støði í tí strategi felagið hevur at halda løgdu 
fíggjarætlanina, hevur felagið prístryggjað (hedgað) olju keypið 
fyri 2016 til ein lægri prís enn ætlaða kostnaðin av keypinum í 
fíggjarætlanini. Orsøkin er fallandi oljuprísurin seinastu tíðina.

Í framleiðsluroknskapinum, sum sæst á www.sev.fo, er oljunýtsla 
og prísir meiri sundurgreinað og viðmerkt.

Kostnaðurin til tilfar og tænastur er 9,5 mió. kr. lægri enn ætlað. 
Framleiðslan hevur brúkt 0,9 mió. kr. meiri enn ætlað, og netið 
hevur brúkt 3,0 mió. kr. minni enn ætlað. Fyrisitingin hevur brúkt 
7,4 mió. kr. minni enn ætlað. 

Lønarkostnaðurin er 5,9 mió. kr. lægri enn ætlað grundað serliga á, 
at javning av lønarkostnaði til íløgur ikki er innroknaður í ætlanina. 
Hetta er gjørt fyri fíggjarætlanina 2017. 

Ætlað var við avskrivingum fyri 101,1 mió. kr., og hesar gjørdist 
93,2 mió. kr. svarandi til, at hesar eru 7,9 mió. kr. lægri enn 
ætlað. Orsøkin er lægri íløgur enn ætlað. Avskrivingarnar eru 
øktar seinastu árini, og øktu avskrivingarnar stava frá teimum 
íløgum og tilgongd til avskrivingar, sum felagið hevur gjørt í 2016. 
Gjørdar verða metingar av, tá ið fíggjarætlanin verður gjørd fyri 
komandi ár, hvørjar íløgur væntandi verða lidnar í árinum og 

harvið tiknar í nýtslu, og byrjað verður at avskriva upp á ognina. 
Munurin millum staðfestu og ætlaðu avskrivingarnar hevur støði 
í hesum metingum og veruligum staðfestingum, eins og íløgurnar 
vóru nakað lægri enn ætlað.

Hinvegin gjørdist kostnaðurin fyri rentur v.m. 48,3 mió. kr., sum 
er munandi hægri enn ætlað við 15,5 mió. kr. Rentukostnaðurin 
er 36,7 mió. kr. meðan kostnaðurin fyri rentutryggingaravtalur 
er 13,8 mió. kr., sum ikki er staðfestur. Eisini er ikki staðfestur 
kursvinningur uppá fíggjarlig amboð uppá 2,3 mió. kr.

Samanumtikið kann sigast, at framgongdin fyri úrslitið upp á 29,6 
mió. kr. í mun til ætlað er grundað á fýra høvuðsbólkar í rakstrinum, 
har tað serliga er oljan sum ger størsta munin.

Roknskaparliga gongdin í mun til framroknað 2016
SEV hevur við virknaði frá 1. januar 2016 stovnað sjálvstøðug 
dótturfeløg at umsita vindmyllulundirnar í ávikavist Neshaga 
og Húsahaga. Í móðurfelagsroknskapinum viðførir hetta, at 
keyp av vindorku fer at økjast, samstundis sum kostnaður av 
tilfari og lønum, avskrivingar og rentum fer at lækka. Úrslitið 
frá dótturfeløgum verður tikið inn í roknskapin gjøgnum úrslit av 
kapitalpørtum. Samlaða úrslitið í samtaksroknskapinum hjá SEV 
ávirkast ikki av hesum. 

Nettoumsetningurin bleiv framroknaður til 421,1 mió. kr., meðan 
hesin var 420,3 mió. kr. ella 0,8 mió. kr. lægri. Felagið framroknaði 
úrslitið áðrenn skatt at gerast 105,8 mió. kr., meðan úrslitið gjørdist 
102,1 mió. kr. ella 3,7 mió. kr. minni enn framroknað.

Samlaða sølan í 2016 frá streymgjaldi og føstum gjaldi bleiv 
framroknað til 412,3 mió. kr., meðan henda gjørdist 409,3 mió. 
kr., sum er 3,0 mió. kr. lægri enn framroknað. 

Hetta kemur serliga av, at framroknað var við eini framgongd 
í søluni til allar kundabólkar, men tá avtornaði vísti tað seg, at 
felagið hevði eina afturgongd í søluni av el til privatkundar, meðan 
felagið hevði eina framgongd í søluni til ávísar vinnukundabólkar.

Talva 2 vísir framroknaðu og staðfestu inntøkur felagsins frá 
streymsølu og fasta gjaldinum í mió. kr. í teimum ymisku kunda
bólkunum.

Hartil koma inntøkur frá íbindingargjøldum og øðrum inntøkum, 
sum var framroknað til 11,6 mió. kr., men gjørdist 13,4 mió. kr., 
sum er 1,8 mió. kr. betur.

Oljuútreiðslurnar vórðu framroknaðar til 48,1 mió. kr., meðan 
endaligu útreiðslurnar vóru 50,9 mió. kr., sum eru 2,8 mió. kr. hægri. 
Orsøkin til hægri útreiðslur til olju er góða veðrið, har felagið hevur 
brúkt meiri tungolju og gassolju enn framroknað Felagið nýtti í 
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2016 32.195 tons tungolju í framleiðsluni, meðan tilsvarandi 
nýtsla í 2015 var 25.738 tons svarandi til eina meirnýtslu upp 
á 6.457 tons.

Kostnaðurin fyri tilfar og tænastuveitingar var framroknaður til 
56,5 mió. kr., meðan hesin var 59,3 mió. kr., sum er 2,8 mió. kr. 
hægri. Framroknað var, at framleiðsluvirkini fóru at hava eina 
nýtslu upp á 22,6 mió. kr., meðan kostnaðurin var 28,2 mió. kr. 
ella 5,6 mió. kr. hægri. 

Netvirksemið bleiv framroknað til 11,7 mió. kr., og kostnaðurin var 
12,4 mió. kr., sum er 0,7 mió kr. hægri enn framroknað. Kostnaðurin 
fyri fyrisitingina bleiv framroknaður til 22,2 mió. kr., meðan hesin 
var 18,6 mió. kr. ella 3,6 mió. kr. lægri enn framroknað. 

Lønarkostnaðurin fyri framleiðsluvirkini var framroknaður til 
32,9 mió. kr., meðan staðfesti lønarkostnaðurin var 33,6 mió. kr. 
ella 0,7 mió. kr. hægri enn framroknað. Fyri netvirksemið bleiv 
lønarkostnaðurin framroknaður til 22,1 mió. kr. mótvegis einum 
staðfestum kostnaði upp á 20,7 mió. kr. ella 1,4 mió. kr. lægri. 
Orsøkin til frávikið millum virkisøkini er m.a., at í framrokningini er 
ikki í nóg stóran mun tikið hædd fyri býtið av lønarkostnaðinum 
millum virkisøkini. 

Lønarkostnaðurin hjá fyrisitingini var framroknaður til 13,4 mió. 
kr. móti einum staðfestum lønarkostnaði upp á 12,0 mió. kr. ella 
1,4 mió. kr. lægri enn framroknað. Í framrokningini var hædd tikin 
fyri eini javning av eftirlønarskyldini uppá 2 mió. kr.

Samlaði kostnaðurin fyri lønir var framroknaður til 68,5 mió. kr., 
meðan hesin var 66,5 mió. kr. ella 2,0 mió. kr. lægri enn framroknað. 

Avskrivingarnar taka støði í verandi ognum eins og til- og frágongd 
av ognum í 2016. Íløgurnar fyri 2016 vóru framroknaðar at verða 
250,7 mió. kr., men vóru 241,7 mió. kr. ella 9,0 mió. kr. lægri. 
Avskrivingarnar vórðu framroknaðar til at verða 103,5 mió. kr., 
meðan hesar vóru 93,2 mió. kr., sum eru 10,3 mió. kr. lægri enn 
framroknað, grundað á minni íløgur og tilgongd av íløguognum 
til avskrivingar enn framroknað.

Framroknað var við einum nettorentukostnaði v.m. upp á 38,7 
mió. kr., meðan hesin var 48,3 mió. kr. ella 9,6 mió. kr. hægri, tí 
ikki var framroknað við ikki staðfestum rentutryggingarkostnaði 
uppá 13,8 mió. kr. og einum ikki staðfestum kursvinningi uppá 
2,3 mió. kr. Staðfesti rentukostnaðurin er 36,7 mió. kr., sum er 
2,0 mió. kr. lægri enn framroknað. 

Talva 3. Tons tungolja 
2014 2015 2016

2016
Ætlan 

2016
Framroknað 

Frávik millum ætlan 
og roknskap 2016

Frávik millum framroknað 
og roknskap 2016

Frávik millum roknskapin 
2015 og 2016

Tungolja / Heavy oil 30.880 25.738 32.195 28.969 31.425 3.226 770 6.457

Talva 2. Uppgerð yvir inntøkur frá streym sølu 
og føstum gjaldi frá kunda bólkum í mió. kr. 

Roknskapur 
2015

Roknskapur 
2016

Frávik millum roknskap 
2015 og 2016

Ætlan 
2016 

Framroknað 
2016

Frávik millum framroknað 
og roknskap 2016

Tilsamans Tilsamans  Í krónum % Tilsamans Tilsamans  Í krónum %

Landbúnaður, aling, fiskivinna og ráevnisvinna 44,3 45,4 1,1 2,5 39,2 45,6 -0,2 -0,4

Gerð, framleiðsla og byggivirksemi 92,4 90,4 -2,0 -2,2 93,8 95,0 -4,6 -4,8

Handils-, matstovu- og gistihúsvirksemi 32,6 35,3 2,7 8,3 36,7 32,6 2,7 8,3

Flutningur, postur og fjarskifti 33,8 34,6 0,8 2,4 35,0 33,8 0,8 2,4

Fígging, trygging og aðrar vinnutænastur 5,5 5,4 -0,1 -1,8 5,5 5,5 -0,1 -1,8

Almennar og privatar tænastur, 
kirkjur og samkomur v. m. 

54,7 59,0 4,3 7,9 58,0 56,9 2,1 3,7

Gøtuljós 10,4 10,5 0,1 1,0 11,0 10,7 -0,2 -1,9

Sethús, íbúðir, summarhús og neyst 127,5 128,6 1,1 0,9 134,6 132,1 -3,5 -2,6

Tilsamans 401,2 409,3 8,1 2,0 413,8 412,2 -2,9 -0,7
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Størsti parturin av lánunum hava í 2016 havt eina fasta rentu 
sambært rentutryggingarpolitikki felagsins.

Gongdin í virkseminum og fíggjarligu 
viðurskiftunum hjá felagnum
Serliga eru tað tvey viðurskifti í fíggjarligu viðurskiftunum hjá 
SEV sum gera seg galdandi í 2016. Tey eru 1), at SEV tryggjaði 
sær fígging til umfígging av verandi skuld og fígging til ætlaðar 
komandi íløgur og 2), at roknskaparliga úrslitið var sera gott.

Hin 8. november 2016 tryggjaði SEV sær fígging við lánsbrøvum 
frá 4 amerikanskum íleggjarum tilsamans 1.042 mió. kr. harav 
840 mió. kr. eru veittar í donskum krónum, meðan 30 mió. 
eru veittar í US dollarum. SEV hevur í hesum sambandi gjørt 
gjaldoyraumbýtingaravtalu við Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB) um hesar 30 mió. dollararnar, sum eru umbýttir til 202 
mió. kr. við broytiligari rentu, sum við rentuumbýtingaravtalu er 
gjørd føst. Soleiðis hevur SEV ongan gjaldoyrisváða. Áramálini 
av lánsbrøvunum eru millum 7-12 ár, 336 mió. kr. eru veittar 
yvir 7 ár, 538 mió. kr. yvir 10 ár og 168 mió. kr. í 12 ár. Miðal 
lánitíðin er 9,3 ár.

Rentan fyri fíggingina er føst yvir lánitíðina av lánsbrøvunum, 
og miðalrentan, sum SEV hin 8. november 2016 tryggjaði sær 
fígging til, er 1,87%, og við brúk av verandi rentutryggaravtalu 
er henda 2,0%. 

Somuleiðis tryggjaði SEV sær hin 8. november 2016 bankafígging 
uppá 626 mió. kr., harav 297 mió. kr. koma frá føroyskum 
fíggjarveitarum, og 329 mió. kr. koma frá SEB. Talan er um ein 
trekningsrætt, sum SEV hevur atgongd til at gera brúk av komandi 
5 árini. Kredittgjaldið er 0,53%. Rentan á hesi fíggingini er Cibor 
3 mánaðir + 1,5% í marginali. Eisini í hesum sambandi hevur 
SEV gjørt rentuumbýtingaravtalu fyri umleið helvtina av skuldini, 
sum felagið væntast at trekkja uppá kredittin og lagt rentuna 
fasta til 2,4% komandi 10 árini. Ætlandi skal trekningsrætturin 
endurfíggast eftir 5 árum, fyri síðani at verða niðurgoldin.

Felagið hevur brúkt 830 mió. kr. av teimum 1.042 mió. kr. til 
umfígging av verandi skuld felagsins. Í hesum sambandi hevði 
felagið 3 rentuumbýtingaravtalur á hvør sínar 200 mió. kr., sum 
felagið brúkti at læsa rentuna fasta upp á gomlu bankafíggingina. 
Tvær av hesum avtalum eru lokaðar sambært váðapolitikki 
felagsins, meðan tann eina, sum áður umrøtt, er brúkt til at 
fastlæsa rentuna av teimum 202 mió. kr. frá amerikansku 
fíggingini. Hetta merkir, at fasta miðalrentan uppá tær 1.042 
mió. kr. verður 2,0% yvir tíðarskeiðið. 

Soleiðis hevur felagið tryggjað sær fígging uppá tilsamans 1.668 
mió. kr., har 1.042 mió. kr. er til fasta rentu, og umleið helvtin av 
teimum 626 mió. kr. er eisini gjørd fastrentuavtala um. Við hesum 

er fastrentuparturin av skuldini millum 80-100% av samlaðu 
skuldini, eins og rentuváðapolitikkur felagsins ásetur. Verður 
hædd tikin fyri niðurlokaðu rentuumbýtingaravtalunum og teimum 
rentum, felagið skal rinda fyri lánsbrøvini og bankafíggingina, 
verður miðal fasti rentukostnaðurin í tíðarskeiðnum roknaður til 
millum 2,20% og 2,49%. Tvær av lánitreytunum eru ávíkavist at 
nettoskuldin í mun til EBITDA ikki má vera hægri enn 9 ferðir, og 
at eginognin í mun til samlaðu ognirnar altíð má vera hægri enn 
37,5%. Fyri 2016 er nettoskuldin í mun til EBITDA 3,1 ferðir og 
eginognin í mun til samlaðu ognirnar 49,5%. Soleiðis lýkur felagið 
væl treytirnar frá lánveitarunum.

Rakstrarúrslitið eftir skatt fyri 2016 var eitt yvirskot upp á 92,8 
mió. kr. móti einum yvirskoti upp á 103,1 mió. kr. í 2015. Tann av 
eyka aðal fundinum 27. november 2015 samtykta fíggjarætlanin 
vísir eitt yvirskot upp á 72,5 mió. kr. fyri 2016.

Felagið hækkaði elprísin 1. januar 2011 við 0,15 kr. pr. kWt 
við góðkenning frá Elveitingareftirlitinum. Samstundis ásannaði 
Elveitingareftirlitið tá saman við SEV, at við høga oljuprísinum 
og við atliti at tørvinum um at útbyggja og endurnýggja bæði á 
linjuøkinum og í framleiðsluni, verður neyðugt við príshækkingum 
í framtíðini. Tí hækkaði felagið aftur elprísin hin 1. januar 2012 
við 0,10 kr. pr. kWt og aftur hin 1. januar 2013 við 0,05 kr. pr. kWt 
fyri allar vanligar brúkarar og 0,11 kr. kWt fyri „ídnaðarkundar“, 
sum eru kundar felagsins í serstøku gjaldskránni fyri ídnaðarvirkir, 
fiskaaling, landbúnað, fiskivinnu og ávísar edv-tænastur við eini 
árligari nýtslu størri enn 20.000 kWt. 

Harumframt hækkaði felagið eisini íbindingargjøldini galdandi frá 
1. januar 2013 fyri at skapa lønsemi í virkisøkinum innan íbinding. 
Hesin kostnaður hevði ikki verið javnaður seinastu mongu árini, tí 
hekk raksturin innan hetta virkisøkið ikki saman. Við hækkingini 
javnvigar økið.

Prísurin fyri ídnaðarkundarnar var aftur hækkaður við 0,05 kr. í 
januar í 2014. At hækka prísin fyri einstakar kundar meiri enn 
aðrar er liður í at fremja eitt betri lønsemi í teimum ymisku 
kunda bólk unum. 

Eingin prísbroyting er framd í 2015 og 2016.

SEV hevur sett sær sum langtíðarmál, at skuldin í mun til EBITDA 
ikki skal verða størri enn 6,0 ferðir. Hetta støðið klárar felagið at 
halda í løtuni, nú avlopið frá rakstrinum í 2016 er 92,8 mió. kr., 
og skuldin í mun til EBITDA í 2016 er 3,1 ferðir.

Úrslitið í 2017 verður ætlandi eitt avlop á 67,5 mió. kr. áðrenn 
skatt, har EBITDA í mun til nettoskuldina verður 5,5 ferðir. SEV hevur 
lækkað elprísin við 0,05 kr. pr. kWt í 2017 fyri allar kundabólkar. 
Tey føstu gjøldini eru ikki broytt.
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Komandi 5 árini er neyðugt at hava eitt munagott yvirskot soleiðis, 
at rakstur felagsins kann geva eina munagóða sjálvsfígging til 
íløgurnar, sum standa fyri framman. Hetta er neyðugt fyri at 
umganga at skuldin hjá felagnum gerst ov stór, ella at felagið 
ikki megnar at fáa til vega lán við nøktandi treytum. Somuleiðis 
skal inntøkan frá rakstrinum verða á einum slíkum støði, at felagið 
er ført fyri at halda sínar skyldur, sjálvt um afturgongd verður.

Fyri at røkka hesum máli hevur SEV, umframt at meta um tørv-
in fyri at javna prísin, kannað raksturin og gjørt metingar av 
útreiðslum og íløgum, sum eru ætlaðar komandi ár. Umráðandi 
er, at fíggjarætlanin er burðardygg, og hevur fíggjarliga styrkju 
komandi árini, nú farið verður undir stóru verkætlanina at víðka 
Sundsverkið fyri eina upphædd uppá gott 700 mió. kr. samstundis, 
sum felagið ger íløgur eisini á øðrum økjum.

Niðurstøðan av hesum er, at sum støðan er í dag við góða úrslitinum 
upp á 92,8 mió. kr. eftir skatt í 2016 grundað á øktari kWt-sølu, 
lágum oljuprísi og lágari rentu, stórum parti av elframleiðsluni 
framleiddur við vindi og vatni, verður ikki neyðugt at broyta upp á 
prísirnar hjá felagnum mótvegis kundunum fyri at røkka málinum 
um, at nettoskuldin í mun til úrslitið áðrenn avskrivingar og rentur 
(NIBD/EBITDA) ikki má verða størri enn 6 ferðir. Fyri at røkka málinum 
fyri alt tíðarskeiðið 2016-2026 er neyðugt framhaldandi at hava 
gott úrslit, sum minst er á hædd við væntaða úrslitið fyri 2017.

Hinvegin um afturgongd verður í kWt-søluni, ella oljuprísurin aftur 
fer upp, so verður helst neyðugt at gera broytingar í elprísinum, 
skal felagið kunna rinda fyri skyldur sínar í sambandi við íløguna 
í víðkanini av Sundsverkinum og aðrar íløgur, samstundis sum 
at nettoskuldin í mun til úrslitið áðrenn avskrivingar og rentur 
(NIBD/EBITDA) ikki má verða størri enn 6 ferðir í tíðarskeiðnum 
2016-2026. 

Inntøkur
Inntøkur felagsins frá steymgjaldi og fasta gjaldinum í 2016 

vóru tilsamans 409,3 mió. kr. mótvegis inntøkunum í 2015, 
sum vóru 401,2 mió. kr. Hesar gjørdist sostatt 8,1 mió. kr. hægri 
í 2016. Framgongd er í inntøkum felagsins upp á 7,7 mió. kr. 
frá kWt-gjaldinum, meðan fasta gjaldið í 2016 er tað sama 
sum í 2015. Fleiri sundurgreiningar í tølunum innan søluna eru í 
netroknskapinum hjá felagnum, sum eru á www.sev.fo.

Tað eru tríggir tættir, ið ávirka høvuðsinntøkuna hjá SEV. Hesir 
tríggir tættirnir eru elprísbroytingar, broytingar í elnýtsluni og 
forskjótingar í millum ymiskar kundaprísbólkar. 

Samlaðu inntøkur felagsins í 2016 vóru 422,7 mió. kr. móti 
424,4 mió. kr. í 2015 svarandi til eina afturgongd upp á 1,7 mió. 
kr. ella 0,4 %. Nógv tann størsti parturin av inntøkuni stavaði frá 
streymgjaldi svarandi til 392,7 mió. kr., meðan 29,9 mió. kr. vóru 
inntøkur frá føstum gjøldum og øðrum inntøkum. Talan er um 
sama mynstur sum undanfarin ár. Talva 4 vísir nettoumsetning 
felagsins sundurgreinaðan seinastu 6 árini í mió. kr.

Sum talva 4 vísir, eru inntøkur felagsins hækkaðar støðugt frá 2011 
fram til 2015. Hetta kemur ikki einans av, at avroknaða elnýtslan 
hjá kundunum er vaksin, men eisini at prísurin er hækkaður í 
fleiri umførum seinastu árini fyri serliga at mótvirka hækkandi 
oljukostnaðinum hjá felagnum, sum verður brúktur í framleiðsluni.

Talva 5 vísir úrslitið fyri hvønn seldan kWt í krónum seinastu árini.

Fasta gjaldið hevur verið sera javnt øll seinastu árini umleið 16 
mió. kr. árliga. Hinvegin eru inntøkurnar fyri íbinding, ómaksgjøld 
og aðrar inntøkur svingandi frá ár til ár. Talva 6 vísir millum 
annað gongdina í avroknaðu søluni til kundar felagsins seinastu 
6 árini í GWt.

Sølan til kundar felagsins hevur staðið í stað fram til 2011, fyri 
síðani at hækka fram til 2015 framgongur av talvu 6. Frá 2009 
til 2011 hevur sølan verið góðar 250 GWt árliga, meðan sølan  

Talva 4. Nettoumsetningur í mió. kr. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Broyting í kr. í  
mun til 2015

Broyting í % í  
mun til 2015

KWt gjald 296,4 335,0 362,4 379,2 385,0 392,7 7,7 2,0

Fast gjald 16,5 16,4 16,6 16,5 16,4 16,6 0,2 1,2

Íbinding 1,3 2,3 6,9 14,7 16,2 8,0 -8,2 -50,6

Ómaksgjald v.m. 5,0 4,7 1,3 2,7 6,7 5,3 -1,4 -20,9

Inntøkur 319,2 358,3 387,2 413,1 424,4 422,7 -1,7 -0,4

Keyp av vindorku -2,8 -2,5 -2,6 -2,5 -2,4 -2,4 0,0 -0,0

Nettoumsetningur 316,4 355,8 384,6 410,6 422,0 420,3 -1,7 -0,4
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tey seinastu árini er vaksin við ávikavist 2,6% í 2012, 5,0 % í 
2013, 3,4% í 2014 og 1,5 % í 2015. Fyri 2016 er talan um ein 
vøkstur uppá 1,1%.

Nettap og eginnýtsla hjá felagnum, har størsti parturin av postinum 
er nettap, er vaksið javnt gjøgnum seinastu árini við undantak 
av 2011, tá ið tað lækkaði til 19 GWt fyri aftur at økjast til 30,1 
GWt í 2012. Í 2013 var nettapið og eginnýtslan 18,1 GWt, meðan 
hetta er 21,6 GWt í 2014. Fyri 2015 var nettapið 26,3 GWt ella 
4,7 GWt hægri. Nettapið í 2016 er uppgjørt til 25,9 GWt, sum er 
0,4 GWt lægri enn í 2015.

Stóri munurin millum árini stavar mest frá forskjótingini av 
avlesingum millum árini fyri nettap og eginnýtslu. Hesin trupulleiki 
er loystur, nú felagið hevur tikið talgildar fjaravlisnar málarar í 
nýtslu. Felagið arbeiðir áhaldandi við at minka um nettapið og 
eginnýtsluna.

Framleiðslan úr vindi og vatni ávirkast við, at náttúran broytist 
frá ár til ár, og sum ávirkar bæði upp og niður. Vanliga liggur 
elframleiðslan við vatni á umleið 114 GWt árliga. 

2013 var eitt serstakliga turt ár, sjálvt um tað regnaði illa frá miðjan 

november og fram til ársskiftið. Harumframt hevði Heygaverkið 
ikki fulla framleiðslu ein part av 2013 orsakað uppstíging av 
verkinum. Fossáverkið var fyri ein part av 2014 ikki í framleiðslu 
grundað á dagføring av stýrisskipanum til turbinurnar. Sjálvt um 
Fossáverkið ikki framleiddi elorku ein part av 2014, so eydnaðist 
tað í 2014 at framleiða munandi meiri elorku við vatnmegi, tí 
2014 var eitt gott ár til elframleiðslu við vatni. Nógv avfall var 
fram til apríl mánað, eins og heystið og veturin eisini var gott 
við nógvum avfalli. 

Gongdin við nógvum avfalli helt fram í 2015, har serliga nógv 
avfall var alt várið og fram til summarið. Frá summar til í heyst var 
avfallið at rokna sum eitt vanligt miðalár, meðan um veturin var 
aftur nógv avfall. Stórt sæð alt 2016 hevur veðrið verið gott við 
lítið av vindi og lítlum avfalli. Hetta hevur ávirkað framleiðsluna 
av elmegi við vind og vatni skeiva vegin.

Elframleiðslan við vatni í 2016 var 106,3 GWt móti 133,1 GWt í 
2015, sum er 33,5 GWt lægri enn í 2015 ella 26,7% lægri.

Fyrst í januar í 2012 fórst tann fyrra Vestas myllan í Neshaga 
og í mars í 2012 tann seinna. Hetta ávirkaði framleiðsluna av 
elmegi við vindi munandi í 2012. Hetta framgongur eisini á 

Talva 5. Úrslit fyri seldan kWt í krónum 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Broyting í kr. í mun 
til 2015

Broyting í % í mun 
til 2015 )

Miðalinntøka pr. seldan kWt 1,25 1,37 1,41 1,46 1,47 1,45 -0,02 -1,5

Miðalkostnaður pr. seldan kWt 1,40 1,42 1,37 1,25 1,11 1,10 -0,01 -0,7

Úrslit fyri seldan kWt -0,15 -0,05 0,04 0,21 0,37 0,35 -0,02 -4,1

Talva 6. Avroknað søla í GWt.
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Partur av fram-
leiðslu í %

Broyting í GWt í 
mun til 2015

Broyting í % í mun 
til 2015

Avroknað søla til kundar í GWt 254,8 261,4 274,4 283,8 288,1 291,4 91,8 3,4 1,2

Nettap og eginnýtsla í GWt 19,0 30,1 18,1 21,6 26,3 25,9 8,2 -0,4 -1,6

Framleiðsla tils. í MWt pr. ár 273,8 291,6 292,5 305,4 314,4 317,4 100,0 2,9 0,9

Herav við termisk 166,8 181,0 180,1 150,2 125,5 158,9 50,1 33,4 26,6

Herav við vatni 92,5 99,8 90,6 120,7 133,1 106,3 33,5 -26,7 -20,1

Herav við vindi 14,5 10,8 21,8 34,5 55,8 52,1 16,4 -3,7 -6,6
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talvu 7. Munandi framgongd er í framleiðsluni av elmegi við 
vindi í 2013, tí nýggju vindmyllurnar í Neshaga vóru í framleiðslu 
alt árið 2013. Í 2014 vaks framleiðslan við vindi munandi, tí 
nýggja vindmyllulundin í Húsahaga var tikin í nýtslu 9. oktober 
2014. Framleiðslan vaks í 2014 við 12,7 GWt ella 58,3% í mun 
til 2013. Vindmyllulundin í Húsahaga hevur roynst væl og hevur 
verið í rakstri alt 2015 og 2016. Harumframt hevur 2015 verið 
eitt gott vindár við nógvum vindi, meðan 2016 var eitt nøktandi 
ár fyri vindframleiðslu. Elframleiðslan við vindi var 52,1 GWt í 
2016 mótvegis 55,8 GWt í 2015 ella 3,7 GWt lægri svarandi til 
7,1 % Framleiðslan av elmegi við vindi svarar til, at 16,4% verða 
framleidd við vindmegi. Felagið væntar, at úrtøkan av framleiðsluni 
við vindi heldur sær á einum høgum støði, nú nýggja battarískipanin 
í Húsahaga formliga er tikin í nýtslu í september 2016.

Fyri nærri sundurgreiningum av framleiðslu og býti v.m. verður 
víst til framleiðsluroknskapin hjá felagnum á www.sev.fo

Útreiðslur
Talva 7 vísir gongdina í samlaðu útreiðslunum hjá felagnum 
síðani 2011 til 2016 í mió. kr.

Av frammanfyri standandi talvu framganga útreiðslurnar seinastu 
árini. Talan er um eina lækking upp á 0,7 mió. kr. ella 0,2% í mun 
til undanfarna ár.

Í framleiðslu- og í netroknskapinum er kostnaðurin fyri veitingar-
trygd, rull andi mátt og tøkan mátt umframt kostnaðurin fyri 
stýringina av elnetinum umrøddur. Víst verður til hesir roknskapir 
á www.sev.fo.

Oljuútreiðslur
Av frammanfyri standandi talvu framgongur, at oljukostnaðurin 
er munandi minkaður í mun til undanfarnu árini. Hesin er í 2016 
komin niður á 50,9 mió. kr., sum er tað lægsta støði í mong ár. 

Oljuútreiðslurnar svara til 15,9% av samlaða kostnaðinum fyri 
2016. Felagið brúkti 32.195 tons av tungolju í 2016 móti 25.738 
tonsum í 2015, ella 6.457 tons fleiri í 2016 grundað á minni 
avfall og vøkstur í framleiðsluni av elmegi.

Hesin kostnaður er beinleiðis tengdur at prísbroytingum á 
heimsmarknaðinum, umframt elnýtslubroytingini og sveiggjunum 
í framleiðsluni av elmegi við vindi og vatni. Oljuútreiðslurnar fyri 
2016 vóru 50,9 mió. kr. móti 86,2 mió. kr. í 2015 svarandi til, 
at hesar vóru 35,3 mió. kr. lægri enn í 2015. Í oljuútreiðslunum 
er kostnaður til tungolju, gassolju og smyrjiolju, men parturin til 
tungoljuna er størstur.

Fyri nærri sundurgreiningum av oljukostnaðinum og prísi v.m. 
verður víst til framleiðsluroknskapin hjá felagnum á www.sev.fo.

Rakstrarútreiðslurnar hjá felagnum verða vanliga býttar í lønir til 
starvsfólk og tilfar og tænastuveitingar. Hesar útreiðslur verða 
aftur býttar millum framleiðsluvirksemið, netvirksemið og fyrisiting. 

Lønarútreiðslur
Talva 9 vísir gongdina í samlaðu lønar útreiðslunum frá 2011 til 
2016 í mió. kr. 

Lønarútreiðslurnar til framleiðsluvirksemið vóru 33,7 mió. kr. í 
2016 móti 32,0 mió. kr. í 2015 ella ein hægri lønarútreiðsla upp 
á 1,7 mió. kr. svarandi til áleið somu nýtslu av lønum á teimum 
flestu verkunum.

Lønarútreiðslurnar til netvirksemið hava verið á sama støði seinastu 
árini. Lønarútreiðslan fyri netvirksemið í 2016 var 20,7 mió. kr. 
móti 21,1 mió. kr. í 2015 ella ein lægri nýtsla upp á 0,4 mió. kr. 

Lønarútreiðslurnar til fyrisitingina hava verið støðugar øll tey 
seinastu 5 árini umleið 10 mió. kr. árliga. Í 2012 hækkaðu 

Talva 7. Gongdin í útreiðslum í 
mió. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Broyting í kr. í  
mun til 2015

Broyting í % í  
mun til 2015

Kostnaður í  
2016 í % 

Olja 142,6 166,0 167,9 141,5 86,2 50,9 -35,3 -41,0 15,9

Orkukeyp 2,8 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 0 0,0 0,7

Tilfar og tænastu veitingar 74,9 53,5 54,1 49,8 49,9 59,3 9,4 18,8 18,5

Lønir 62,6 60,2 58,7 63,6 64,3 66,5 2,2 3,4 20,7

Avskrivingar 61,1 67,8 70,0 77,2 93,6 93,2 -0,4 -0,4 29,1

Rentur 14,5 20,5 22,0 20,6 24,8 48,3 23,5 94,8 15,1

Tilsamans 358,5 370,6 375,4 355,3 321,3 320,6 -0,7 -0,2 100,0
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hesar við 1,9 mió. kr., orsakað hækking í eftirlønarskyldunum 
hjá felagnum. Sama er galdandi í 2013, har eftirlønarskyldurnar 
lækkaðu við 1,9 mió. kr., meðan hesar hækkaðu við 1,2 mió. kr. 
aftur í 2014 orsakað javning av eftirlønarskyldunum. Í 2015 eru 
eftirlønarskyldurnar lækkaðar við 0,7 mió. kr. soleiðis, at lønar-
útreiðslurnar til fyrisitingina eru 11,2 mió. kr. ella 1,7 mió. kr. 
lægri. Eftirlønarskyldurnar fyri 2016 eru lækkaðar við 0,2 mió. kr.

Verður sæð burtur frá javnan av eftirlønarskylduni, eru lønar-
útreiðslurnar í 2016 12,4 mió. kr. móti 11,9 mió. kr. í 2015, sum 
eru 0,5 mió. kr. hægri enn undanfarna ár. Nógv virkisøkir eru í 
felagnum, og SEV fylgir teimum almennu sáttmálunum, sum eru 
galdandi á teimum ymisku økjunum.

Tilfar og tænastuveitingar
Talva 9 vísir gongdina í samlaðu útreiðslunum til tilfar og 
tænastuveitingar frá 2011 til 2016 í mió. kr.

Útreiðslurnar til tilfar og tænastuveitingar 2016 vóru 59,3 mió. 
kr. móti 49,9 mió. kr. í 2015 svarandi til eina hægri nýtslu upp á 
9,3 mió. kr. ella á sama støði sum undanfarna ár.

Fíggjarkostnaður
Felagið hevur í 2016 arbeitt við at umfíggja verandi skuld uppá 
830 mió. kr. eins og at fáa fígging til vega til komandi íløgur, og 

19. desember 2016 bleiv nýggja fíggingin endaliga avgreidd. 
Nýggja fíggingin er samansett við fígging frá lánsbrøvum fyri 
1.042 mió. kr. og bankafígging, sum ein trekningsrættur fyri 626 
mió. kr., sum við árslok ikki er trektur. Samlaða fíggingin, sum SEV 
fekk til vega í desember, var upp á 1.668 mió. kr.

Í hesum sambandi hevur felagið rindað stovningargjald fyri 
fíggingina uppá 8,3 mió. kr. umframt rentu fyri bruttoskuldina 
uppá 830 mió. kr. fram til desember 2016 svarandi til 36,7 mió. 
kr. Eisini hevur felagið rentutryggingaravtalur fyri at avdekka 
rentuváðan, og í hesum sambandi er ein ikki staðfest javning 
av rentutryggingaravtalum bókað við 13,9 mió. kr. Henda 
skylda broytist alt eftir gongdini í rentustøðinum. Harumframt er 
kursjavningarinntøka fyri 2,3 mió. kr. 

Rentuútreiðslurnar netto v.m. vóru 48,3 mió. kr. í 2016 móti 24,8 
mió. kr. í 2015 svarandi til eina hægri útreiðslu upp á 23,5 mió. kr.

Í løtuni hevur samlaða bruttoskuldin uppá 1.042 mió. kr. fasta 
rentu stavandi frá lánsbrøvum við fastari rentu, eins og ein partur 
av skuldini er avdekkaður við rentutryggingaravtalu fyri rentuna.

Avskrivingar
Avskrivingarnar fyri 2016 vóru 93,2 mió. kr. móti 93,6 mió. kr. í 
2015 svarandi til, at hesar gjørdist 0,4 mió. kr. lægri. Hetta merkir, at 

Talva 8. Gongdin í lønar  útreiðslum í mió. kr. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Broyting í kr. í  
mun til 2015 

Broyting í % í  
mun til 2015 

Framleiðsla 32,1 28,3 30,7 30,9 32,0 33,7 1,7 5,3

Net 20,4 20,0 19,5 19,9 21,1 20,7 -0,4 -1,9

Fyrisiting 10,0 11,9 8,6 12,9 11,2 12,0 0,8 7,1

Tilsamans 62,6 60,2 58,7 63,6 64,3 66,5 2,2 3,4

Talva 9. Samlaðar útreiðslur til tilfar og tænastu veitingar í mió. 
kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Broyting í kr. í 
mun til 2015

Broyting í % í 
mun til 2015

Framleiðsla 43,3 27,6 24,1 21,1 21,3 28,2 6,9 32,4

Net 15,1 12,3 15,4 11,9 11,8 12,4 0,6 5,1

Fyrisiting 16,5 13,6 14,6 16,8 16,8 18,6 1,8 10,7

Tilsamans 74,9 53,5 54,1 49,8 49,9 59,3 9,3 18,6
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avskrivingarnar nú er størsti útreiðsluposturin svarandi til 29,2% av 
samlaða kostnaðinum. Áður var tað oljukostnaðurin, sum var størsti 
útreiðsluposturin. Henda broyting er íkomin grundað á fallandi 
oljunýtslu hjá felagnum, fallandi oljuprísum á marknaðinum og 
størri íløgum sum felagið ger, sum aftur viðførir størri avskrivingar.

Øktu avskrivingarnar stava frá teimum íløgum og tilgongd til 
avskrivingar, sum felagið hevur gjørt í 2016. Gjørdar verða metingar 
av, tá ið fíggjarætlanin verður gjørd fyri komandi ár, hvørjar íløgur 
væntandi verða lidnar í árinum og harvið tiknar í nýtslu, og byrjað 
verður at avskriva upp á ognina. Munurin millum staðfestu og 
ætlaðu avskrivingarnar hevur støði í hesum metingum og veruligum 
staðfestingum, eins og íløgurnar vóru nakað lægri enn ætlað. 

Í sambandi við gerð av ársroknskapinum fyri 2012 var avskrivingar-
hátturin fyri dagføring ella livitíðarleinging av motorum og turbinum 
v.m endurmettur. Áður er kostnaðurin av hesum útreiðsluførdur í 
rakstrarárinum, tá ið dagføringin er gjørd. Frameftir verður hesin 
kostnaður avskrivaður yvir livitíðarleingingina, sum er framdur í 
staðin fyri at verða útreiðsluførdur undir einum í rakstrarárinum. 
Hesin háttur viðførir eina javna kostnaðargongd.

Hetta merkir tó ikki, at felagið uttan víðari kann lækka elprísin 
ella lata vera at hækka hann, tí tá verður einki gjaldførisavlop frá 
rakstrinum, sum skal tryggja eginfíggingina av ætlaðum íløgum. 
Javnvág má verða í rakstri felagsins. Eitt úrslit við ongari eginfígging 
er ikki nøktandi, um SEV skal gera íløgur í endurnýggingar á termisku 
elverkunum og útbygging av netinum, samstundis sum íløgur 
skulu fremjast í útbygging av varandi orkukeldum.

Váðaviðurskifti
Váðar hjá felagnum kunnu sundurgreinast í ymiskar bólkar:

Marknaðarváðar
SEV hevur serliga seinastu trý árini gjørt stórar íløgur í 
framleiðslueindir og net, og SEV skal framhaldandi gera stórar 
íløgur eitt nú í víðkanini av Sundsverkinum, væntandi fyri eina 
upphædd uppá gott 700 mió. kr. Grundað á allar íløgurnar sum SEV 
hevur gjørt, og er í ferð við at gera, kann sigast, at SEV í ein ávísan 
mun eisini er eitt verkætlanarfelag, har tað er neyðugt at hugsa 
langskygt og leggja fíggjarætlanir, sum samsvara hesum. Hetta 
viðførir, at tað er umráðandi at kenna týdningarmiklu kostnaðirnar, 
eitt nú oljukostnaðin, gjaldoyrakostnaðir og rentukostnaðir. 

Møguleikin hjá SEV at heinta øktan kostnað inn í gjøgnum elprísin 
ella onnur gjøld, partvíst ella heilt, er avmarkaður og møguleikin 
at hava undirskot ella ikki nøktandi úrslit av rakstrinum, letur seg 
bara gera í eitt ávíst tíðarskeið. Prísstøðið er í síðsta enda eitt mál 
fyri eigararnar hjá SEV og harvið politiskt tengt við góðkenning frá 
Elveitingareftirlitinum, meðan fígging av øktum kostnaði umvegis 
gjaldføri frá fígging letur seg bara gera í eitt styttri tíðarskeið og 

avmarkar møguleikarnar fyri ætlaðum íløgum, tá ið fíggjarliga 
orkan fer til at fíggja øktan kostnað. 

Í sambandi við lántøku hyggja fíggjarstovnar eftir roknskaparligu 
lyklatølunum fyri týdningarmiklastu økini, og kravið til hesi lyklatøl 
er eitt nú støðufesti. Fyri at fáa kappingarføra fígging til vega er 
neyðugt at møta ella lúka krøvunum frá fíggjarveitarum um at 
avdekka týdningarmiklastu váðarnar mótvegis vaksandi kostnaði. 
SEV er ein áhugaverdur kundi at veita fígging til, og kann sambært 
ráðgevum tess skrásetast sum ein “investment grade” kundi. Hetta 
gevur møguleika fyri einari góðari fígging upp á fleiri mátar. Skal 
SEV framhaldandi fáa góða fígging til vega, er neyðugt at halda 
hetta “ratingstøði”. Tá er neyðugt at hava ein støðugan rakstur 
við einum nøktandi avkasti, sum ger, at roknskaparligu lyklatølini 
verða á hædd við lyklatølini hjá feløgunum, sum SEV kappast 
við um fíggingingar. 

SEV hevur saman við SEB, sum er ráðgevari hjá SEV innan 
fíggjarøkið og váðaøkið (prístryggingarøkið), arbeitt við eini ætlan 
fyri avdekkan av váðunum í sambandi við olju- og gjaldoyrakeyp 
eins og rentu. Í hesum sambandi hevur felagið gjørt eina 
“prístryggingarstrategi” (hedgingstrategi) fyri olju, gjaldoyra og 
rentu. Prístryggingarstrategi’in er eisini partur av lánsavtalunum, 
sum felagið fekk til vega í desember 2016. 

Rentuváði
SEV hevur sum strategi at tryggja upp til 100% av skuldini við eini 
gildistíð longri enn 12 mánaðir til eina fasta rentu. Somuleiðis skal 
miðalgildistíðin av fastløstu rentuni verða millum 5 og 10 ár. Hetta 
verður gjørt á tann hátt, at SEV kann arbeiða við avdekkningum 
av rentuváðanum innanfyri eitt spenn millum 80 og 100% av 
skuldini til eina og hvørja tíð. Skuldin kann hava eina avtalaða 
fasta rentu ella eina broytiliga rentu, sum verður avdekkað við 
eini avtalu um umbýting av broytiligari rentu til fasta rentu 
(rentuumbýtingaravtalu/rentuswap).

Hesin háttur krevur, at fastrentuskuldin skal viðlíkahaldast 
soleiðis at skilja, at tá ið fastrentuparturin antin fellur 
undir 80% ella økist til yvir 100%, skulu tillagingar gerast í 
rentuumbýtingaravtalunum (rentuswapsavtalunum). Hetta viðførir, 
at ávísar rentuumbýtingaravtalur skulu lokast fyri til dømis at 
umganga, at ein størri partur enn 100% er rentutryggjaður. Hetta 
viðførir aftur, at virðið av rentuumbýtingaravtaluni skal gerast upp. 
Eitt jaligt virði lækkar fíggjartørvin hjá SEV, meðan eitt neiligt virði 
økir fíggjartørvin. Javningin av rentutryggingaravtalunum skal í 
høvuðsheitum bókast yvir eginogn felagsins. SEV fer at stremba 
eftir, at hava eina javna samanseting av rentutryggingaravtalum 
yvir tíð, har málið er at hava eina miðal fasta rentu millum 5 til 10 ár. 

SEV hevur í sambandi við nýggju lántøkuna tryggjað sær eina 
fasta rentu upp á alla sína bruttoskuld við árslok 2016 uppá 1.042 
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mió. kr. við eini miðal gildistíð upp á umleið 9,3 ár. Harumframt 
hevur felagið í desember 2016 gjørt rentuumbýtingaravtalu fyri 
skuldina sum ætlandi íkemur, tá felagið ger brúk av bankafíggingini, 
so hvørt íløgur verða framdar. Hetta er samsvarandi strategi 
fyri trygging av rentuváða. Sostatt fer ein øking í rentustøðinum 
generelt ikki at ávirka størsta partin av kostnaðinum fyri skuldina 
komandi 10 árini.

Oljuprísváði og gjaldoyrisváði
Ein avleiðing av íløguætlanini komandi árini er, at 
prístryggingarstrategi’en fyri olju og gjaldoyra er víðkað til at 
fevna um 4 ár aftrat inniverandi ári. Hetta er sama tíðarskeið, 
tá ið lántøkan hjá felagnum væntast at hækka við umleið 600 
mió. kr. til umleið 1.600 mió. kr.

SEV hevur avdekkað oljuprísváðan eftir niðanfyri standandi leisti.

Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5

Oljuprístrygging 80% 60% 40% 20% 20%

Hetta viðførir, at tryggingardekkningurin verður stovnaður ár eitt fyri 
einstøku rakstrarárini. Í ár tvey verður hesin tryggingardekkningur 
so øktur fyri aftur at endurgeva ein avdekkning upp á 5 ár. Hesin 
leistur tryggjar eina stigvísa stovnan av tryggingini á einum støði, 
sum endurgevur eina miðal prísgongd av teimum ymisku árunum. 
SEV hevur avdekkað váðan við eini fastprístrygging.

Samstundis sum tryggingardekkningurin fyri prísin upp á oljuna er 
gjørdur, eru teir dollarar, sum skulu nýtast til oljukeypið eisini keyptir 
upp á termin, fyri harvið at avdekka gjaldoyrisváðan í dollarum.

Við einum hækkandi oljuprísi og hækkandi dollarkursi fer ein slík 
avdekkan av oljuprísváðanum og gjaldoyraváðanum at hava eina 
tálmandi ávirkan á kostnaðin, og rakstrarúrslitið gerst meiri støðugt.  

Gjaldførisváði
SEV hevur sum mannagongd, at áðrenn farið verður í gongd við 
einstakar verkætlanir,  skal fígging til hesar fyriliggja, áðrenn 
byrjað verður. Við hesum er fígging altíð tøk til verkætlanirnar.

Harumframt skal felagið altíð í minsta lagi hava umleið 100 
mió. kr. innistandandi í peningastovnum at taka til, um tað gerst 
neyðugt. Í sambandi við rakstur er felagið við hesum 100 mió. 
kr. ført fyri at svara hvørjum sítt teir næstu umleið 6 mánaðirnar, 
uttan at felagið hevur nakrar inntøkur. Harumframt er ynskiligt, 
at hava atgongd til kassakredittir, sum stuðla undir gjaldførinum 
um neyðugt.

Kreditt- og mótpartsváðar

Áogn hjá kundum
Felagið ansar støðugt eftir skuldarbindingini hjá kundum mótvegis 
felagnum. Felagið hevur eina fasta mannagongd fyri, hvussu 
fylgt verður upp á útistandandi hjá kundum felagsins. Verður 
ikki rindað til tíðina, fær kundin sendandi áminningar, og hevur 
kundin ikki rindað innan ávísa tíð, eftir at triðja áminningin er send 
kundanum, verður elveitingin til kundan slitin. Henda mannagongd 
avmarkar váðan mótvegis kundum felagsins, tó at felagið kann 
hava avmarkaðan váða av einstøkum størri kundum.

Tøka gjaldførið hjá felagnum kann setast í lánsbrøv ella lánast 
til peningastovnar.

Innistandandi hjá peningastovnum
Ansað verður støðugt eftir at býta innistandandi hjá felagnum 
millum fleiri peningarstovnar, sum hava ávísa búskarparliga 
styrkju, fyri harvið at avmarka váðan.

Lánsbrøv
Sum ein møguleika til innistandandi hjá peningastovnum kann 

Marknaðarváði Kreditt- og mótpartsváði Rakstrarligir váðar Strategiskir og 
aðrir váðar

Rentuváði Áogn hjá kundum Veitingartrygd Teir strategisku váðarnir eru 
meira yvirskipa tengdir at, 
hvussu felagið skipar sítt 

virksemi, politisk viðurskifti, 
umdømi o.s.fr.

Oljuprísváði Innistandandi hjá bankum Kunningartøkni (KT)

Gjaldoyraváði Lánsbrøv
Feilir í innanhýsis manna-

gongdum

Gjaldførisváði Tryggingar Feilir av mannaávum Nýggj tøkni (disruption)

Heilsa, trygd og umhvørvi Projektir

Vitanarstøði og menning
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felagið keypa donsk stats- ella realkredittlánsbrøv. Fyri at avmarka 
kursváðan í hesum sambandi verður dentur lagdur á lánsbrøv 
við stuttari lánitíð. 

Tryggingar
SEV hevur saman við ráðgevara tess innan tryggingar Sp/f Íti v/Ali 
Celebi (fyrr Willis Føroyar) arbeitt við avdekkan av tryggingarváðum 
soleiðis, at miðað verður eftir, at eingin einstakur skaði og 
samanlegging av skaðum ikki skal ávirka rakstrarúrslitið hjá SEV 
við meiri enn 10 mió. kr. 

Rakstrarligir váðar 
Ásannast má, at tað ikki heilt slepst undan rakstrarligum váðum, 
men hesir váðar kunnu avmarkast til eitt nærri ásett støði, sum 
kann góðtakast við átøkum, mannagongdum og eftirlitum, sum 
nevnd og leiðsla stinga út í kortið. 

Veitingartrygd
Endamálið við elveitingarlógini er millum annað at tryggja, at 
elveitingin í Føroyum verður løgd til rættis við fyriliti at veitingartrygd, 
samfelagsbúskapi og umhvørvi. Prísurin fyri elmegina skal ikki 
verða hægri enn neyðugt við fyriliti fyri veitingartrygd, umhvørvi og 
øðrum tænastum/skyldum, sum SEV hevur mótvegis brúkarunum. 
SEV skal altíð hava ein tryggan og effektivan rakstur, sum røkkur 
ásettum málum fyri veitingartrygd.  Felagið arbeiðir framhaldandi 
við at menna veitingartrygdina og góðskuna av elmegini.

Eisini í sambandi við veitingartrygdina er neyðugt at taka atlit at 
illveðrið og øðrum hendingum. Her hevur SEV seinastu mongu 
árini arbeitt við at kaðalleggja linjur soleiðis, at vandin fyri neiligari 
ávirkan á hesum økinum er minkaður. 

KT og innanhýsis mannagongdir
Váðalækkandi virksemi kann verða KT trygdarpolitikkur og 
leiðreglur o.a. innan KT. Politikkir fyri mannagongdir, eftirlit og 
funktiónsskilnað. Eisini er framhaldandi útbúgving og menning 
av starvsfólkum umráðandi í hesum sambandi.

Heilsa og trygd
Felagið leggur stóran dent á heilsu og trygd. Tilgongdin er ein 
nullhugsjón, har eingin skal koma til skaða undir arbeiðnum hjá 
og fyri SEV, eins og SEV ikki skal skaða onnur í sambandi við sítt 
virksemi. Í hesum sambandi hevur felagið neyvt ásettar politikkir 
og mannagongdir á økinum.

Umhvørvið
SEV nýtir tungolju og gassolju í framleiðsluni av elmegi, eins og 
felagið nýtir fleiri vandamikil evni til reingerð og annað í sambandi 
við motorarnar. Á umhvørvisøkinum verður stórur dentur lagdur á 
at fara væl um umhvørvið, og at reglur og krøv á økinum til eina 
og hvørja tíð verða fylgd. 

Strategiskir váðar
Teir strategisku váðarnir eru meira yvirskipað tengdir at, hvussu 
felagið skipar sítt virksemi, politisk viðurskifti, umdømi o.s.fr. 
Strategiski váðin skal avmarkast við eini munagóðari virkisætlan. 
Arbeitt verður við ætlanum at økja tann partin av framleiðsluni, 
sum byggir á varandi orkukeldur, so sum vatn, vind og sjóvarfall 
harumframt nýggju stýriskipanin frá Schneider Electric og 
smartgrid-loysnum. Fyri at felagið framhaldandi skal hava gott 
orð á sær, verður áherðsla løgd á opinleika um virksemið og 
viðurskifti tess. 

Nýggj tøkni
Nýggj tøkni (disruption) ger seg galdandi alla tíðina, og fylgir 
SEV væl við teimum møguleikum og hóttanum, sum eru knýttir 
at hesum. 

Verkætlanir
SEV mennir alla tíðina framleiðslu- og netpartin, og í hesum 
sambandi verða nógvar verkætlanir framdar. Í hesum sambandi 
er neyðugt við neyvari stýring, og fyri at stýra størri verkætlanum 
verða bygginevndir stovnsettar, eins og verkætlanarleiðarar verða 
knýttir at einstøku verkætlanunum.

Vitanarstøði og menning
Útbúgving og menning av starvsfólkum eru lyklaorð í at menna 
felagið og harvið at avmarka strategiskar váðar. Felagið leggur 
stóran dent á, at hóskandi vitan og arbeiðsroyndir eru á øllum 
økjum í virkseminum í tann mun, hetta verður mett neyðugt, og 
skipað verður fyri hóskandi eftirútbúgving av starvsfólkunum. 
Harumframt hevur SEV áhaldandi leiðaraútbúgvingar til leiðararnar 
fyri betur at stuðla teimum í arbeiðinum hjá SEV. 

Íløgur
Sambært fíggjarætlanini fyri 2016 var roknað við íløgum fyri 
tilsamans 377,4 mió. kr. Nú árið er runnið, kann staðfestast, at 
bruttoíløgurnar vóru 241,7 mió. kr., sum eru 135,7 mió. kr. minni 
enn ætlað. Á talvu 10 eru íløgurnar sundurgreinaðar í mió. kr.

Talvan vísir upprunaætlanina fyri íløgur upp á 377,4 mió. kr. 
Umraðfestingar upp á 23,4 mió. kr. eru gjørdar innan verandi 
samtyktu karmar fyri íløgur upp á 377,4 mió. kr. í 2016. Eisini 
framgongur íløguætlanin eftir umraðfestingini, sum verður 
samanborin við roknskapin 2016.

Í mun til fíggjarætlanina 2016 aftan á umraðfestingar upp á 
23,4 mió. kr. eru nettoíløgurnar 241,7 mió. kr. og hetta er 135,7 
minni enn ætlað. Hetta stavar frá, sum talva 10 vísir, lægrii íløgur 
í Vágsverkið og lægri íløgur í Sundsverkið enn ætlað. Somuleiðis 
lægri íløgur í koplingarstøðir og fyrisitingarbygning enn ætlað. 

Íløgan í Fossáverkið er 0,6 mió. kr., og stava 0,5 mió. kr. frá 
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nýggjum regulatorum, pumpum og kølivatnsfiltur til turbinu 2. 
Aðrar íløgur eru fyri 0,1 mió. kr.

Íløgur í Heygaverkið eru aðrar íløgur fyri 0,2 mió. kr.

Íløgur í Mýruverkið eru 3,5 mió. kr., 3,3 mió. kr. stava frá umvæling 
av stigborði og stigborðhúsi. Aðrar íløgur eru fyri 0,2 mió. kr.

Íløgan í Eiðisverkið er 1,5 mió. kr.,  0,9 mió. kr. eru til eitt 
neyðaggregat. Aðrar íløgur eru fyri 0,6 mió. kr. 

Vágsverkið er nú um at verða liðugt, og bleiv formliga tikið í 
nýtslu 1. september 2016. Íløgan í Vágsverkið í 2016 var 34,1 
mió. kr., samanlagt fer verkið at kosta 111,2 mió. kr. móti væntað 
98,4 mió. kr., ella 12,9 mió. kr. meiri svarandi til 13,1%. Einstøk 
arbeiðir tilhoyrandi verkið verða gjørd í 2017, so sum víðkan av 
tangagarðinum við oljuskiljara, timburarbeiði upp á bygningin og 
brunasløkkiútgerð fyri tilsamans 7,1 mió. kr. Hesi arbeiði væntast 
liðug í summar. Tá er alt arbeiði í sambandi við útbyggingina av 
Vágsverkinum liðugt. 

Orsøkin til meirkostnaðin uppá 12,9 mió. kr. er, at SEV kom undir 
stórt trýst við veitingarskylduni í Suðuroy og hevði bráðfeingis 
tørv á orku.

Við stuttum skotbrái fór Varðin Pelagic undir at byggja 

Talva 10. Íløgur í mió. kr.  Upprunaætlan 
2016 fyri íløgur 

Umraðfesting av 
íløgum 2016

Ætlan eftir 
umraðfesting 

Íløgursambært 
roknskap 2016 

Frávik í mun til 
roknskap og javnað 

ætlan 

 1 2 3=1+2 4 5=3-4

Fossáverkið 2,3 -1,7 0,6 0,6 0,0

Heygaverkið 0,4 -0,1 0,3 0,2 -0,1

Mýruverkið 2,7 1,5 4,2 3,5 -0,7

Eiðisverkið 1,8 0,5 2,3 1,5 -0,7

Verkið í Botni 2,0 0,0 2,0 0,3 -1,6

Vágsverkið 18,2 21,0 39,2 34,1 -5,1

Verkið í Trongisvági 3,7 0,0 3,7 0,0 -3,7

Sundsverkið 142,8 -20,8 122,0 97,4 -24,6

Verkið á Strond 4,6 0,0 4,6 2,3 -2,2

Smærri verk 7,7 -0,1 7,5 4,1 -3,4

Vindmyllur í Neshaga 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,2

Vindmyllur í Húsahagi 0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2

Íløgur í framleiðsluvirkir tilsamans 186,3 0,2 186,5 143,9 -42,6

Koplingarstøðir og net v.m. 160,7 -0,6 160,1  92,4 -67,7

Fyrisitingarbygningar, amboð, KT-útgerð 30,4 0,4 30,8  5,4 -25,4

Tilsamans 377,4 0,0 377,4  241,7 -135,7

uppisjóvarvirkið á Tvøroyri í 2012. Tað eydnaðist at gera 
netumleggingar soleiðis, at virkið kundi byrja sína framleiðslu 
hetta summarið, men greitt var, at mátturin í Suðuroy nú var blivin 
ov lítil, og at veitingartrygdin var munandi versnað. Mesti mátturin 
vaks brádliga úr 4 MW upp í 8 MW. Sum eitt bráðfeingistiltak setti 
SEV 3 aggregatir upp á 1 MW hvørt, og gjørd var eisini tiltaksavtala 
við Mentamálaráðið um atgongd til mátt teirra í Akrabergi. Í 2014 
varð farið undir at víðka Vágsverkið við M4, og í tíðarskeiðnum 
fram til at verkið var liðugt, var bíðistøða í sambandi við at lata 
nýggjar kundar binda í elnetið. Neyðugt var, at víðkaða verkið 
kundi byrja at veita orku til Suðuroynna so skjótt sum tilbar. 

At projektera orkuverk verður roknað fyri at vera ein torgreidd 
uppgáva, og hon verður ikki minni torgreidd av, at talan var um 
eina um- og uppíbygging í eitt verk, sum skuldi verða í rakstur 
samstundis. Forkanningar og projektering vóru framd samstundis, 
eins og projekteringarnar vóru meiri umfatandi enn fyrst roknað við. 
Farið var eisini undir sjálva byggingina, í meðan projekterað varð og 
vóru stórar avbjóðingar við sjálvari byggingini við tað, at ósprongt 
spreingievni varð funnið í tveimum umførum. Prístalsreguleringar 
eru eisini gjørdar. Samlaði kostnaðurin av hesum gjørdist tí 12,9 
mió. kr. størri enn fyrst roknað við.

Hóast eina pressaða tíðarætlan eydnaðist at handa SEV víðkaða 
verkið uttan stórvegis seinking, men til ein hægri kostnað enn fyrst 

2016 2016 73



ætlað, men SEV metir seg hava fingið eitt vælvirkandi elverk, og 
sum kann veita Suðuroynni neyðuga orku.

Samlaða íløgan í Sundsverkið í 2016 er 97,4 mió. kr., men hon 
er minni enn ætlað. Arbeiðið upp á nýggja tangagarðin er liðugt, 
og hesin er tikin í nýtslu. Íløgan í 2016 í dagtangagarðin er 1,7 
mió. kr. Arbeiðið uppá dagtangahúsið er seinkað, men arbeiðið 
væntast liðugt í 2017. Íløgan í dagtangahúsið er 31,7 mió. kr. Íløgan 
í Støð 3 í 2016 er 57,0 mió. kr., serliga er talan um kostnað av 
fyrireiking av verkætlanini, ávegis gjald fyri motorar og sambinding 
av teimum. Dagføringin av stýrisskipanini av motorunum bleiv 
útsett eitt ár, men nú er byrjað uppá hesa í 2016. Aðrar íløgur 
eru fyri 7,0 mió. kr.

Íløgan í verkið á Strond er 2,3 mió. kr., har 0,7 mió. kr. er til 
motorbygningin. Talan er um smærri íløgur.

Íløgur í koplingarstøðir og net eru fyri tilsamans 92,4 mió. kr. Íløgur 
í koplingarstøðir eru 33,5 mió. kr., meðan íløgur í net v.m. eru 45,4 
mió. kr. Íløgur í fjarskiftismálarar, verkfrøði og teknikk eru 13,6 mió. 

kr., íløgan í fjarskiftismálararnar v.m. er 2,6 mió. kr., 5,4 mió. kr. í 
battarískipanina í Húsahaga, 0,6 mió. kr. í nýggja stýrisskipan av 
elnetinum, 1,2 mió. kr. til vindmátimastur í Suðuroy og 1,8 mió. 
kr. til løðistøðir til elbilar. Aðrar íløgur eru fyri 2,0 mió. kr.

Av íløgunum til koplingarstøðir er íløgan í koplingarstøðina 
innan Eið 7,5 mió. kr., í koplingarstøðina í Havnardali 2,6 mió. 
kr., í koplingarstøðina á Strond 2,9 mió. kr. og í koplingarstøðina 
í Runavík 19,3 mió. kr. Aðrar íløgur í koplingarstøðir 1,3 mió. kr.

Av teimum 45,4 mió. kr. sum eru íløgur í net, kunnu sundurgreinast 
í íløgur fyri 16,6 mió. kr. í net í Norðoyggjum, 16,2 mió. kr. í 
Eysturoy, 1,9 mió. kr. í Vágoy, 0,1 mió. kr. í Miðstreymoy, 4,3 mió. 
kr. í Suðurstreymoy, 1,0 mió. kr í Sandoy og 5,3 mió. kr. í Suðuroy. 
Harumframt annað fyri net 0,1 mió. kr. 

Íløgur í fyrisitingarbygningar, amboð, KT-útbúnað v.m. eru munandi 
lægri enn ætlað, serliga tí at dagføringin av fyrisitingarbygninginum 
við Landavegin er fyribils útsett til 2022. Íløgur eru gjørdar fyri 
5,7 mió. kr., 2,2 mió. kr. eru fyri innrætting av skrivstovum í 

Talva 11. Íløgur í mió. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vatnorkuverk 4,0 27,4 41,7 62,8 82,0 58,5 72,4 29,4 13,4 8,5 

Onnur elorkuverk 2,8 20,2 13,4 3,3 0,8 60,0 34,7 149,5 108,3 135,4 

Býtisvirkir 41,9 41,1 19,6 21,7 9,1 31,2 43,8 88,1 95,9 86,7 

Felagsognir 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Jarðarognir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0

Onnur rakstrargøgn 2,5 3,1 5,6 5,7 3,9 3,1 4,1 8,2 14,5 11,2 

Tilsamans 52,0 91,8 80,3 93,5 95,8 153,8 155,0 275,2 232,1 241,7 

Talva 12. Íløgur tilsamans í mió. kr. 2015 2016

Íløgur bókaðar til arbeiði í gerð 217,3  229,7 

Beinleiðis bókaðar íløgur sum tilgongd 14,8  12,0 

Íløgur við ársenda 232,1  241,7 

Talva 13. Arbeiði í gerð í mió. kr. 2015 2016

Saldo við ársbyrjan 142,3  224,2 

Íløgur bókaðar til arbeiði í gerð 217,3  229,7 

Arbeiðir førd til avskrivingar sum tilgongd -135,1  -215,2 

Saldo við ársenda 224,4  238,8 

Broyting í arbeiði í gerð 82,2  14,5 
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fyrisitingarbygninginum, KT-útgerð, skráir og annað fyri 2,7 mió. 
kr. og bilar fyri 0,8 mió. kr.

Talva 11 vísir samlaðu bruttoíløgurnar hjá SEV frá 2007 til 2016 
í mió. kr.

Síðani 2006 og fram til dagin í dag hevur SEV gjørt íløgur fyri 
1.509 mió. kr., svarandi til 137,2 mió. kr. um árið seinastu 11 árini.

Talvur 12-14 vísa gongdina í íløgum, arbeiði í gerð og tilgongd 
til støðisogn í 2016 og 2015.

Íløgurnar upp á 241,7 mió. kr eru sundurgreinaðar í talvu 10.

Av talvu 13 arbeiðið í gerð framgongur, at í 2016 eru íløgur 
fyri 229,7 mió. kr. móti 217,3 mió. kr. í 2015 bókaðar sum 
arbeiði í gerð í árinum, meðan 215,2 mió. kr. í 2016 móti 135,1 
mió. kr. í 2015 av arbeiðinum í gerð við ársenda er flutt yvir til 
avskrivingargrundarlagið sum tilgongd til støðisogn. 

Av salduni við ársenda upp á 238,8 mió. kr. í 2016 móti 224,4 
mió. kr. í 2015 er framleiðsluparturin 159,4 mió. kr., og netparturin 
er 79,4 mió. kr. Av framleiðslupartinum upp á 159,4 mió. kr. eru 
3,4 mió. kr. til Vágsverkið, 146,2 mió. kr. til Sundsverkið og 9,8 
mió. kr. til annað. 

Fyri netpartin upp á 79,4 mió kr. eru koplingarstøðir 18,4 mió. kr., 
net 46,0 mió. kr. og stýrisskipanir v.m. 23 mió. kr. Samanumtikið 
kann sigast, at arbeiðið í gerð er økt við 14,4 mió. kr. í 2016 móti 
eini øking upp á 82,2 mió. kr. í 2015. 

Av talvu 14 tilgongd til støðisogn framgongur, at í 2016 eru 
227,2 mió. kr. móti 149,9 mió. kr. í 2015 fluttar til tilgongd undir 
støðisogn. 

Størstu einstøku verkætlanir, sum fluttar eru sum tilgongd við 
ársenda, eru Vágsverkið við 105,7 mió. kr., koplingarstøðin í 
Runavík við 38,4 mió. kr., battarískipan í Húsahaga 16,3 mió. kr. 
og kaðallegging í Runavík við 10,2 mió. kr.

Víst verður eisini til arbeiði í gerð og til notu 7 í roknskapinum.

Talva 14. Tilgongd til støðisogn í mió. kr. 2015 2016

Arbeiði førd til avskrivingar sum tilgongd  135,1  215,2 

Beinleiðis bókaðar íløgur sum tilgongd á støðisogn  14,8  12,0 

Tilgongd við ársenda  149,9  227,2 

Gjaldførið
Í fíggjarætlanini fyri 2016 var ætlað við eini lántøku upp á 270 
mió. kr. Felagið hevur í 2016 økt um lániskuldina við 212,1 mió. kr. 

Gjaldførisbroyting felagsins frá rakstrinum var 143,8 mió. kr. 2016 
móti 183,9 mió. kr. í 2015. Sostatt var sjálvfíggingin til íløgur og 
avdráttir positiv. Lániavtalan við fíggjarveitarnar sum felagið gjørdi 
í desember 2016 ásetur, at eingin avdráttur skal rindast, men at 
skuldin skal rindast aftur í einum, tá ið áramálið fyri fíggingina er 
av. Í 2015 rindaði felagið 19,4 mió. kr. í avdráttum.

Gjaldføri felagsins við ársenda 2016 er 335,5 mió. kr. móti 221,9 
mió. kr. í 2015. Harumframt koma óbrúktir trekningsrættir og 
kassakredittir í peningastovnum upp á tilsamans 626 mió. kr. 

Sostatt er tøki peningurin, kredittir og óbrúktir trekningsrættir 
961,5 mió. kr. í 2016 móti 490,5 mió. kr. í 2015. Størsti parturin 
av óbrúktu trekningsrættunum skal brúkast til at fíggja íløgur 
komandi árini.

Neyðugt er at hava eitt trygt gjaldføri til dagliga raksturin av 
felagnum, eins og tað verður mett skilagott at hava eitt munagott 
gjaldføri við atliti at ótryggleikanum á fíggjarmarknaðunum kring 
heimin.

Útlit fyri rakstrarárið 2017
Síðani 2008 og fram til 2012 hevur felagið havt eitt samlað 
undirskot upp á 98,6 mió. kr. Hesin peningur er umvegis ov lágum 
elprísum, latin elbrúkarunum. Í 2013 fekk felagið eitt yvirskot 
eftir skatt upp á 11,9 mió. kr., so sigast kann, at neiliga gongdin 
í rakstrinum er vend í 2013, og henda jaliga gongd hevur hildið 
áfram seinastu trý árini, har úrslitið í 2014 gjørdist eitt yvirskot upp 
á 57,8 mió. kr., í 2015 eitt yvirskoti upp á 103,1 mió. kr. og í 2016 
eitt yvirskot uppá 92,8 mió. kr. eftir skatt. Samanlagt síðani 2008 
og fram til 2016 hevur felagið havt eitt samlað nettoyvirskot á 
167 mió. kr. ella eitt yvirskot í miðal upp á 18,5 mió. kr. um árið.

Sjálvt um felagið hevur lækkað prísin við 0,05 kr. pr. kWt til allar 
kundabólkar felagsins, verður væntað, at gongdin við einum 
nøktandi yvirskoti heldur áfram í 2017, har úrslitið er ætlað til 
67,5 mió. kr. áðrenn skatt.
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At felagið í fleiri ár undan 2012 var rikið við undirskoti, er ikki 
nøktandi í longdini, tí er neyðugt alla tíðina at fremja haldgóðar 
loysnir fyri raksturin herundir áseting av einum nøktandi kWt prísi. 
Tí verður nógv gjørt burtur úr at hyggja at prísskránni fyri at meta 
um, hvørt einstøku prísirnir eru teir røttu. Harumframt ger felagið 
í ávísan mun lønsemisútrokningar fyri kundabólkar og kundar 
fyri miðvíst at meta um lønsemið innan kundabólkarnar. Hetta 
arbeiðið heldur áfram í 2017.

Upprunaliga er roknað við eini øking í elnýtsluni upp á 2,6 % í miðal 
í 2017 í mun til staðfest 1,1 % í 2016. Hendan øking stavar frá 
ætlaðum vøkstri í fleiri kundabólkum við ymiskum vakstrarratum. 
Talan er um eina øking í søluni av kWt.

Við støði í søluni fyri 2015 og partvíst í 2016 er ætlað við eini 
sølu í 2017 upp á 303,4 GWt ella 390,0 mió. kr. Fasta gjaldið 
verður stórt sæð óbroytt upp á 16,7 mió. kr. Harumframt koma 
inntøkur frá íbindingargjaldinum og annað upp á 15,2 mió. kr. 
soleiðis, at ætlað er við eini samlaðari inntøku upp á 421,9 mió. 
kr. í 2017 móti 422,7 mió. kr. í 2016. Hetta svarar til, at felagið 
fær eina meiri inntøku upp á 0,8 mió. kr. í mun til 2016.

Oljuútreiðslurnar eru í fíggjarætlan felagsins fyri 2017 mettar at 
verða 69,0 mió. kr. móti 50,9 mió. kr. í 2016. Felagið prístryggjaði 
í januar 2016 part av sínum oljukeypi fyri 2017 til ein lægri 
kostnað enn marknaðarprísurin er í løtuni. Hinvegin hevur felagið 
prístryggjað írestandi partin av sínum væntaða oljukeypi fyri 2017 
til ein nakað hægri prís enn ætlað í fíggjarætlanini grundað á, 
at oljuprísurin er hækkaður, tá prístryggingin bleiv gjørd í mun til 
prísin ætlaður í fíggjarætlanini. Sostatt kann væntast, at úrslitið 
verður nakað minni enn ætlað. 

Rakstrarútreiðslurnar verða mettar at verða 132,3 mió. kr. í 2017 
móti 125,8 mió. kr. í 2016 svarandi til eina hægri útreiðslu upp 
á 6,5 mió. kr. ella 4,9%.

Ætlað er við 217,9 mió. kr. í úrsliti av vanligum rakstri í 2017. 
Ætlað er við avskrivingum upp á 113,2 mió. kr. og rentuútreiðslum 
netto upp á 37,1 mió. kr. Øktu rentuútreiðslurnar stava frá øktum 
íløgum og skuld hjá felagnum til at fíggja rakstur og íløgur.

Við einum ætlaðum yvirskoti upp á 67,5 mió. kr. fyri 2017 verður 
gjaldførisbroytingin frá rakstrinum ætlað til 225,9 mió. kr. Gjaldførið 
við ársenda 2017 verður ætlað til 124,1 mió. kr. 

Skal felagið framhaldandi gera neyðugar íløgur fyri at menna 
og viðlíkahalda net og framleiðsluverk eins og at fremja íløgur 
í útbygging av varandi orkukeldum, er neyðugt, at felagið hevur 
eina nøktandi sjálvfígging frá rakstrinum. 

Við einari nøktandi sjálvfígging er felagið ført fyri at halda eitt 
nøktandi gjaldføri, ið er ein fyritreyt fyri at útvega fígging frá 
lánveitarum til tær stóru íløgurnar, sum standa fyri framman 
komandi árini.

Nærri lýsing av 2017 sæst í Rakstrar-, fíggjar- og íløguætlan 
felagsins fyri 2017 á www.sev.fo.

Hendingar eftir roknskaparlok
Frá degnum fyri fíggjarstøðuni til í dag er einki hent, sum ávirkar 
metingina av ársfrásøgnini.
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Nýttur roknskaparháttur

Ársroknskapurin fyri Elfelagið SEV er gjørdur í samsvari við áset-
ingarnar í ársroknskaparlógini fyri stór feløg í flokki C. 

Ársroknskapurin er gjørdur eftir sama roknskaparhátti sum undan-
farna ár og verður gjørdur í donskum krónum.

Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum v.m. verða 
avrundaðar til heil tøl, og samanberingartøl undanfarna ár verða 
avrundað til heil túsund. Av tí at tølini verða avrundað hvørt fyri 
seg, kunnu avrundingarmunir vera millum upplýstar samanteljingar 
og summin av teimum undirliggjandi tølunum.

Har sum talvur í roknskapinum vísa tøl avrundaði til heilar túsund 
ella millión krónur, og talvan inniheldur samanburðartøl millum ár, 
víst sum munur í krónum ella prosentum, eru samanburðartølini 
roknaði upp á undirliggjandi tølini og síðani avrundað. Tískil kann 
koma fyri, at smærri munir eru millum avrundaðu tølini, sum víst 
verða í talvuni, og útroknaði samanburðartølini í talvuni.

Alment um innrokning og virðisáseting
Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar, so hvørt tær 
verða vunnar. Sama er galdandi fyri virðisjavningar av fíggjarligum 
ognum og skyldum. Í rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir 
kostnaðir innroknaðir, herímillum avskrivingar, niðurskrivingar, 
avsettar skyldur og afturføringar sum standast av broyttum 
roknskaparligum metingum av upphæddum, ið áður hava verið 
innroknaðar í rakstrarroknskapinum.

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær í 
framtíðini geva felagnum fíggjarligar fyrimunir, og virðið av ognini 
kann ásetast álítandi.

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá sannlíkt er, at tær 
í framtíðini taka fíggjarligar fyrimunir úr felagnum, og virðið av 
skylduni kann ásetast álítandi.

Við innrokning og virðisáseting verður atlit tikið at væntaðum tapi 
og váða, ið vísa seg, áðrenn ársfrásøgnin er liðug, og sum viðvíkja 
viðurskiftum, sum vóru til staðar við roknskaparlok.

Umrokning av fremmandum gjaldoyra
Handlar í fremmandum gjaldoyra verða umroknaðir til kursin, 
sum er galdandi á handilsdegnum. Gjaldoyrakursmunir, millum 
handilsdagin og gjaldsdagin, verða innroknaðir í rakstrarroknskapin 
sum ein fíggjarpostur.

Áogn, skuld og aðrir peningaligir postar í fremmandum gjaldoyra, 
sum ikki eru avroknaðir við roknskaparlok, verða umroknaðir til 

gjaldoyrakursin við roknskaparlok. Munurin millum gjaldoyrakursin 
við roknskaparlok og kursin, ið var galdandi á upptøkudegnum, 
verður innroknaður í rakstrarroknskapin undir fíggjarpostum.

RAKSTRARROKNSKAPURIN

Nettosøla 
Nettosøla verður innroknað í rakstrarroknskapin, um veiting og váði 
eru farin til keypara innan roknskaparlok, og inntøkan er álítandi 
uppgjørd og væntast at koma inn. Nettosølan verður innroknað 
uttan meirvirðisgjald, avgjøld og eftir at avsláttur í samband við 
søluna er frádrigin.

Vørunýtsla
Vørunýtsla umfatar kostnaðir til keyp av rávørum og hjálpartilfari 
frádrigið avsláttur og goymslubroyting í árinum.

Aðrir uttanhýsis kostnaðir
Aðrir uttanhýsis kostnaðir umfata keyp av olju, tilfari og øðrum 
tænastuveitingum umframt annan fyrisitingarkostnað. 

Rakstrarbýti, framleiðsla og net
Inntøkur hjá framleiðsluverkum eru ásettar at samsvara við saml-
aða kostnaðin hjá elverkunum, umframt at ein vinningur av fram-
leið sluni av primo eginognini er innroknaður. Roknaði vinningurin er 
ásettur við støði í avkasti av langfreistaðum realkredittlánsbrøvum 
og virðisrøkt av ognum hjá framleiðslupartinum.

Samlaði kostnaðurin hjá elverkunum kemur av kostnaðinum í 
sambandi við at framleiða elmegi umframt kostnaðin av net-
ábyrgd. Hesin kann sundurgreinast í kostnaðin fyri stýring av 
elnetinum, kostnaðin fyri veitingartrygd, rullandi mátt, tøkan mátt 
og kostnaðin av netábyrgd annars. 

Kostnaðurin fyri stýringina av elnetinum í meginøkinum er upp-
gjørdur sum samlaður kostnaður fyri lønir á Fossáverkinum, 
frádrigið kostnaðin fyri lønir til vanligan rakstur av verkinum. 
Kostnaðurin fyri stýringina av elnetinum í Suðuroy er tann sami 
sum fyri stýringina av elnetinum í meginøkinum.

Kostnaðurin fyri veitingartrygdina, rullandi máttin og tøka máttin 
er ein partur av samlaða rakstrarkostnaðinum, íroknað partar av 
avskrivingum á Sunds- og Vágsverkinum. Talan er um eina ásetta 
meting av kostnaðinum. 

Kostnaðurin fyri netábyrgdina annars er grundaður á kostnaðin 
hjá smáverkum kring landið. Smáverkini fáa rakstrarkostnaðin 
fyri løn og tilfar endurgoldnan fyri veitingartrygd. Restin sum 
eginframleiðsla. Elverkið á Strond fær rakstrarkostnaðin fyri løn 
og tilfar fyri termiska framleiðslu av elmegi endurrindaðan sum 
veitingartrygd. Restin av kostnaðinum kemur frá eginframleiðslu. 
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Sambært elveitingarlógini skal netvirksemið fíggjarliga hvíla í 
sær sjálvum soleiðis, at inntøkurnar eru hóskandi til at gjalda 
fyri rakstur og ætlaðar neyðugar íløgur.

Fyri netpartin merkir hetta, at hesin skal hava eina inntøku svarandi 
til tær útreiðslur netparturin hevur soleiðis, at netparturin kann 
gjalda fyri raksturin umframt, at netparturin skal hava inntøkur 
til at kunna rinda fyri ætlaðar neyðugar íløgur. Inntøkurnar fyri 
neyðugu íløgurnar taka støði í kravinum til eginfígging.

SEV hevur mett, at ein eginfígging uppá 25% er nøktandi, og hevur 
í roknskapinum tikið hædd fyri hesum kravinum í roknskapinum 
fyri framleiðslu- og netpartin. 

Kravið til støddina av eginfíggingini tekur støði í íløgunum á 
fíggjarætlanini fyri framleiðslupartin og netpartin fyri eitt 5 ára 
tíðarskeið, sum er inniverandi ár og næstu 4 árini. Eginfíggingin 
fyri inniverandi ár verður roknað soleiðis: peningastreymurin frá 
rakstur minus kostnað til rentur og avdrátt sett í mun til kravið 
uppá 25% fyri eginfígging av árligu miðalíløgum næstu 5 árini.

Fyri netpartin merkir hetta, at ársúrslitið verður tillagað soleiðis, at 
yvirskotið er svarandi til tær útreiðslur, netparturin hevur umframt 
eina eginfígging uppá 25% av árligu miðalíløgunum næstu 5 
árini fyri netpartin. Um samlaða úrslitið fyri samtakið er størri 
enn úrslitið fyri netpartin, verður hesin partur av úrslitinum fluttur 
til framleiðslupartin.

Starvsfólkakostnaðir
Starvsfólkakostnaðir umfata løn íroknað frítíðarløn og eftirløn 
umframt onnur sosial gjøld. Í starvsfólkakostnaðum verða móttikin 
endurgjøld frá almennum myndugleikum trekt frá.

Av- og niðurskrivingar
Av- og niðurskrivingar umfata av- og niðurskrivingar í árinum av 
immateriellari og materiellari støðisogn.

Fíggjarpostar
Fíggjarligir postar umfata rentuinntøkur og kostnaðir umframt 
stað festan og óstaðfestan kursvinning og tap viðvíkjandi fíggjar-
ligum ognum og skyldum. Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða 
innroknað í rakstrarroknskapin við teimum upphæddum, sum 
viðvíkja roknskaparárinum.

Vinningsbýti frá kapitalpørtum í assosieraðum feløgum verður 
inntøkuført í tí roknskaparári, sum vinningsbýtið verður samtykt.

Rentukostnaðir og aðrir kostnaðir av lánum til at fíggja framleiðslu 
av immateriellari og materiellari støðisogn, og sum viðvíkja 
framleiðslutíðarskeiðinum, verða ikki innroknaðir í útveganarvirðið 
av støðisognini.

Inntøkur av kapitalpørtum í atknýttum feløgum
Í rakstrarroknskapi móðurfelagsins verður tann lutfalsligi parturin 
av úrslitinum eftir skatt hjá atknýtta felagnum innroknaður eftir 
eliminering av innanhýsis vinningi ella tapi.

FÍGGJARSTØÐAN

Materiell støðisogn
Materiell støðisogn verður virðisásett til útveganarvirði, frádrigið 
samlaðar avskrivingar og niðurskrivingar. Grundøki verða ikki 
avskrivað.

Avskrivingargrundarlagið umfatar útveganarvirðið við frádrátti 
av væntaðum restvirði eftir lokna brúkstíð.

Útveganarvirðið umfatar keypsprísin og kostnaðir, ið beinleiðis 
eru knýttir at útveganini, til ognin er klár at taka í nýtslu.

Avskrivað verður javnt yvir væntaðu brúkstíðirnar og restvirðunum 
hjá ognunum:

Brúkstíð Restvirði

Framleiðslu og býtisvirkir 10-50 ár 0 %

Bygningar 50 ár 0 %

Rakstrargøgn 3-5 ár 0 %

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

Viðvíkjandi eginframleiddum ognum fevnir útveganarvirðið um 
kostnaðir av tilfari, lutum, undirveitarum, beinleiðis lønarkostnaði 
og óbeinleiðis framleiðslukostnaði.

Niðurskriving av støðisogn
Hvørt ár verða roknskaparligu virðini á materiellari støðisogn mett 
fyri at fáa ábending um, hvørt tey eru minkað í virði. Hetta kemur 
aftrat vanligu avskrivingini.

Eru ábendingar um virðisminking, verður ein niðurskrivingarroynd 
gjørd av hvørji einstakari ogn ella ognarbólki. Niðurskrivað verður til 
endurvinningarvirðið, um hetta er lægri enn roknskaparliga virðið.

Sum endurvinningarvirði verður hægra virðið av nettosøluprísi og 
kapital virði nýtt. Kapitalvirðið verður uppgjørt sum nútíðarvirði 
av vænt aðum nettoinntøkum frá nýtsluni av ognini ella ognar-
bólkinum.
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Kapitalpartar í atknýttum feløgum
Kapitalpartar í atknýttum feløgum verða innroknaðir í 
fíggjarstøðuna við lutfalsliga partinum av roknskaparliga innara 
virðinum hjá feløgunum. Innara virðið verður uppgjørt eftir 
roknskaparháttinum hjá móðurfelagnum, eftir at hædd er tikin 
fyri óásannaðum konserninnanhýsis vinningi og tapi, umframt 
frádrátti ella ískoyti av positivum ella negativum goodwill 
uppgjørt eftir yvirtøkuháttinum.

Nettouppskriving av kapitalpørtum í atknýttum feløgum verður 
skrásett undir eginognini í tiltaksgrunninum fyri nettouppskriving 
eftir innanvirðisháttinum, í tann mun roknskaparliga virðið er 
hægri enn útveganarvirðið. Vinningsbýti frá atknýttum feløgum, 
ið kann væntast at vera samtykt, áðrenn hendan ársfrásøgnin 
verður góðkend, verður ikki bundið í innanvirðisgrunninum. 
Tiltaksgrunnurin verður javnaður við øðrum rørslum í eginognini 
í atknýttum feløgum.

Keypt ella nýstovnað feløg verða í ársfrásøgnini innroknað frá 
útveganardegnum. Seld ella avtikin feløg verða innroknað fram 
til avhendingardagin.

Kapitalpartar í assosieraðum feløgum
Kapitalpartar í assosieraðum feløgum verða virðisásettir til út-
veganar virði. Er nettorealisatiónsvirðið lægri enn útveganar virðið, 
verður niðurskrivað til lægra virðið.

Vørugoymslur
Vørugoymslur verða virðisásettar til útveganarvirði eftir FIFO-
háttinum. Um nettorealisatiónsvirðið av vørugoymslunum er 
lægri enn útveganarvirðið, verður niðurskrivað til lægra virðið.

Útveganarvirðið á handilsvørum umframt rávørum og øðrum 
hjálpartilfari umfatar keypsprís umframt flutningsgjald.

Útveganarvirðið av framleiddum liðugvørum og vørum í gerð 
um fatar útveganarvirði av rávørum, hjálpartilfari, beinleiðis lønar-
kostnaðum og óbeinleiðis framleiðslukostnaðum. Óbeinleiðis 
framleiðslukostnaðir umfata óbeinleiðis tilfar og løn umframt 
viðlíkahald og avskrivingar av maskinum, virkisbygningum og 
útgerð, ið verður nýtt í framleiðsluni. Harumframt umfatar posturin 
kostnaðir til at leiða og fyrisita framleiðsluna, umframt ognarførdan 
menningarkostnað, ið viðvíkur vøruni.

Áogn
Áogn verður virðisásett til amortiserað útveganarvirði, sum vanliga 
svarar til áljóðandi virði. Fyri at standa ímóti møguligum tapi 
verður niðurskrivað til nettorealisatiónsvirðið.

Tíðaravmarkingar
Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir ogn, umfata stað-
festar kostnaðir, sum viðvíkja komandi roknskaparári.

Tøkur peningur
Tøkur peningur umfatar tøkan pening og stuttfreistaði virðisbrøv, við 
einari lánitíð á 3 mánaðir sum uttan forðingar kunnu umsetast til 
tøkan pening, og har tað bara er ótýðandi váði fyri virðisbroytingum.

Partafelagsskattur og útsettur skattur
Skyldugur skattur og skattaáogn verða innroknað í fíggjarstøðuna 
við teirri upphædd, sum kann útroknast av skattskyldugu inntøkuni 
fyri árið, javnað fyri skatt frá undanfarnum árum. Skyldugur skattur 
og skattaáogn verða víst mótroknað í tann mun, at hetta er í 
samsvari við lógina, og at postarnir væntandi verða avroknaðir 
netto ella samstundis.

Útsettur skattur verður roknaður av øllum viðkomandi tíðar-
bundnum munum millum roknskaparlig og skattlig virðir av ognum 
og skyldum. Hetta verður uppgjørt við støði í ætlaðu nýtsluni av 
ognini, ella hvussu skyldan ætlandi verður afturgoldin.

Útsett skattaáogn herímillum skattliga virðið á fram flytingar-
heimilaðum skattligum hallum verður innroknað við tí virði, sum 
ognin væntandi verður realiserað fyri antin við at javna í skatti av 
framtíðarinntøkum ella við at mótrokna útsetta skattaskyldu innan 
fyri somu løgfrøðiligu skattaeind. Møgulig útsett nettoskattaáogn 
verður tikin við til nettorealisatiónsvirðið.

Útsettur skattur verður virðisásettur við støði í teimum skatta-
reglum og skattasatsum, sum eru galdandi við roknskaparlok.

Broytingar í útsetta skattinum, sum standast av broytingum í 
skattasatsum, verða innroknaðar í rakstrarroknskapin.

Aðrar avsettar skyldur
Avsettar skyldur umfata væntaðar kostnaðir av ábyrgdarskyldum, 
tap upp á arbeiði í gerð, umskipanir v.m. Avsettar skyldur verða 
innroknaðar, tá felagið hevur eina rættarliga ella ítøkiliga skyldu 
orsakað av einari hending, sum hevur verið, og tað er sannlíkt, 
at skyldan verður avgreidd við, at brúkt verður av fíggjarligu 
ognunum hjá felagnum.

Avsettar skyldur verða virðisásettar til nettorealisatiónsvirði ella 
til dagsvirði, tá tað er væntandi, at skyldan skal avgreiðast í 
fjarari framtíð.

Avleidd fíggjarlig amboð
Felagið nýtir avleidd fíggjarlig amboð til at tryggja gjaldoyraváða, 
oljuprísváða og rentuváða.

Avleidd fíggjarlig amboð verða upprunaliga innroknað til dagsprís, 
og beinleiðis transaktiónskostnaðir verða innroknaðir í raksturin. 
Aftaná upprunaligu innrokningina verða avleidd fíggjarlig amboð 
innroknað til dagsprís, og broytingar í virðinum verða innroknaðar 
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sum greitt frá í tí fylgjandi. Felagið hevur ikki handilslig avleidd 
fíggjarlig amboð.

Handilslig avleidd fíggjarlig amboð verða roknað sum stuttfreistað 
aktiv ella passiv. Dagsvirði av einari trygging verður roknað sum 
langfreistað aktiv ella passiv, um tryggingartíðarskeiðið er longri 
enn 12 mánaðir og, sum stuttfreistað aktiv ella passiv, um 
tryggingartíðarskeiðið er styttri enn 12 mánaðir.

Gjaldføristrygging
Broytingar í dagsprísi á avleiddum tryggingaramboði nýtt til 
gjaldføristrygging verða innroknaðar beinleiðis í eginognina í tann 
mun, tryggingin er effektiv. Í tann mun at tryggingin er óeffektiv, 
verða broytingar í dagsprísi innroknaðar í vinning ella tap.

Um tryggingaramboðið ikki longur lýkur treytirnar fyri innrokning av 
trygging, gongur út ella verður selt, verður uppsagt ella nýtt, heldur 
innrokningin uppat. Akkumuleraður vinningur ella tap innroknað 
í eginognina verður verandi har, inntil ætlaða transaktiónin fer 
fram. Tá tryggjaða upphæddin viðvíkur eini ikki-fíggjarligari ogn, 
verður upphæddin innroknað í eginognina flutt til bókaða virðið á 
ognini. Í øðrum førum verður upphæddin innroknað í eginognina 
flutt til vinning ella tap í tí tíðarskeiði, sum tryggjaða ognin hevur 
við sær vinning ella tap.

Skuld
Í sambandi við lántøku verður fíggjarlig skuld innroknað til 
útveganar virðið, svarandi til móttiknu upphæddina eftir frá-
drignan handilskostnað. Eftirfylgjandi tíðarskeið verður fíggjarlig 
skuld innroknað til amortiserað útveganarvirði, sum svarar til kapi-
taliseraða virðið við effektivu rentuni soleiðis, at munurin millum 
móttiknu upphæddina og áljóðandi virðið, verður innroknaður í 
rakstrarroknskapin yvir lánitíðarskeiðið.

Skuld til realkredittstovnar og peningastovnar verður virðisásett til 
amortiserað útveganarvirði, sum svarar til restskuldina, tá talan er 
um kontantlán. Viðvíkjandi lánsbrævalánum verður amortiserað 
útveganarvirði roknað sum kontantvirði á lánsupptøkudegnum, 
javnað við gjørdum avskrivingum í avdráttartíðarskeiðnum av 
kursjavningini av láninum á upptøkudegnum.

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

Tíðaravmarkingar 
Tíðaravmarkingar, sum eru innroknaðar undir skuld, umfata inngjøld 
sum viðvíkja inntøkum komandi árini.

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 rakstrar-
postar, 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.

Pengingastreymar frá fígging umfata fígging frá eigara, goldnum 
vinningsbýti til eigara og upptøku av láni og avdráttir av lang-
freistaðari skuld, umframt trekk upp á kassakredittar. 

Tøkur peningur við ársbyrjan og enda er kassapeningur og inni-
standandi í peningastovnum.

Lyklatøl
Lyklatøl eru útroknað í samsvari við Den Danske Finans ana-
lytikerforenings „Anbefalinger & Nøgletal 2010“.

Høvuðs- og lyklatølini í yvirlitinum eru roknað soleiðis:

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
 Nettoumsetningur 

Aktiv tilsamans

Eginognarpartur
 Eginogn ultimo x 100

Aktiv tilsamans
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Rakstrarroknskapur 1. januar – 31. desember 

Samtak Móðurfelag

Nota 2016
DKK

2015
t. DKK

2016
DKK

2015
t. DKK

1 Nettosøla 420.269.555 421.952 399.558.989 421.952

2 Oljuútreiðslur -50.911.154 -86.196 -50.911.154 -86.196

3 Tilfar og tænastuveitingar -59.271.466 -49.936 -53.895.758 -49.936

Bruttoúrslit 310.086.936 285.821 294.752.078 285.821

4 Starvsfólkakostnaðir -66.466.311 -64.338 -66.369.026 -64.338

Úrslit áðrenn av- og niðurskrivingar 243.620.625 221.483 228.383.051 221.483

Av- og niðurskrivingar av materiellari støðisogn -93.237.654 -93.587 -82.932.747 -93.587

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 150.382.971 127.897 145.450.304 127.897

8 Inntøkur frá kapitalpørtum í dóttirfeløgum 0 0 1.063.385 0

5 Aðrar fíggjarligar inntøkur 19.828 204 19.828 204

5 Aðrir fíggjarligir kostnaðir -48.305.961 -25.034 -44.575.795 -25.034

Úrslit áðrenn skatt 102.096.838 103.067 101.957.722 103.067

6 Skattur av ársúrsliti -9.343.136 0 -9.204.020 0

Ársúrslit 92.753.702 103.067 92.753.702 103.067

Uppskot til býti av ársúrsliti 

Flutt úrslit 92.753.702 103.067 92.753.702 103.067

Býti tilsamans 92.753.702 103.067 92.753.702 103.067
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Fíggjarstøða 31. desember 

OGN Samtak Móðurfelag

Nota 2016
DKK

2015
t. DKK

2016
DKK

2015
t. DKK

Støðisogn

7 Framleiðsluvirkir 954.135.494 897.628 827.249.375 897.628

7 Býtisvirkir 505.781.157 429.540 505.781.157 429.540

7 Bygningar og jarðarøkir 38.905.021 39.232 38.905.021 39.232

7 Rakstrargøgn 37.592.942 35.844 37.592.942 35.844

7 Íløguarbeiði í gerð 238.753.464 224.431 238.287.823 224.431

Materiell støðisogn tilsamans 1.775.168.078 1.626.675 1.647.816.318 1.626.675

8 Kapitalpartar í assosieraðum og atknýttum virkjum 2.750.000 2.850 32.813.385 2.850

9 Lán veitt dóttirfeløgum 0 0 103.175.000 0

10 Avleidd fíggjarlig amboð 50.657.737 0 50.657.737 0

Fíggjarlig støðisogn tilsamans 53.407.737 2.850 186.646.122 2.850

Støðisogn tilsamans 1.828.575.814 1.629.525 1.834.462.440 1.629.525

Ogn í umferð 

Olja 15.086.325 11.744 15.086.325 11.744

Tilfar 20.307.082 15.293 20.307.082 15.293

Vørugoymslur tilsamans 35.393.407 27.037 35.393.407 27.037

11 Vøru og tænastuáogn 93.663.049 77.534 93.663.049 77.534

Millumrokning 0 0 0 0

Skattaáogn 105.767 0 0 0

Tíðaravmarkingar 10.724.892 4.387 7.867.463 4.387

Áogn tilsamans 104.493.708 81.921 101.530.512 81.921

Tøkur peningur 335.498.325 221.889 335.498.325 221.889

Ogn í umferð tilsamans 475.385.440 330.848 472.422.243 330.848

OGN tilsamans 2.303.961.254 1.960.373 2.306.884.684 1.960.373
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Fíggjarstøða 31. desember
 Samtak Móðurfelag

Nota 2016
DKK

2015
t. DKK

2016
DKK

2015
t. DKK

Eginogn 

12 Innskot 4.139.875 4.140 4.139.875 4.140

Flutt úrslit 1.136.863.305 1.029.776 1.136.863.305 1.029.776

Eginogn tilsamans 1.141.003.180 1.033.916 1.141.003.180 1.033.916

Avsettar skyldur 

Avsett til eftirløn og líknandi skyldur 18.450.559 18.845 18.450.559 18.845

Útsettur skatturr 10.618.669 0 10.373.786 0

Avsettar skyldur tilsamans 29.069.228 18.845 28.824.345 18.845

Skuld 

13 Skuld til peningastovnar 1.042.116.000 830.000 1.042.116.000 830.000

Langfreistað skuld tilsamans 1.042.116.000 830.000 1.042.116.000 830.000

Stuttfreistaður partur av langfreistaðari skuld 923.132 0 923.132 0

Skuld til peningastovnar 28.342 1.589 28.342 1.589

Móttikin frammanundangjøld frá kundum 5.216.696 19.481 5.216.696 19.481

Vøru- og tænastuskuld 34.718.640 32.111 34.718.640 32.111

Millumrokning 0 0 3.168.312 0

Avleidd fíggjarlig amboð 33.997.611 9.005 33.997.611 9.005

Onnur skuld 16.888.426 15.426 16.888.426 15.426

Stuttfreistað skuld tilsamans 91.772.846 77.612 94.941.159 77.612

Skuld tilsamans 1.133.888.846 907.612 1.137.057.159 907.612

SKYLDUR tilsamans 2.303.961.254 1.960.373 2.306.884.684 1.960.373

14 Veðsetingar og trygdarveitingar

15 Eventualpostar
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Peningastreymsuppgerð
Samtak Samtak

Nota 2016
DKK

2015
t. DKK

Ársúrslit 92.753.702 103.067

16 Reguleringar 150.866.923 118.416

Broyting í rakstrarpeningi:

Vørugoymslur -8.356.036 19.467

Áogn -70.313.705 -8.878

Vøru og tænastuskuld 2.607.906 -18.981

Onnur rakstrarskuld 28.165.109 -4.358

Javning avleidd fíggjarlig amboð primo -9.005.200 0

Avleidd fíggjarlig amboð 5.328.933 0

Peningastreymar frá rakstri áðrenn fíggjarligar postar 192.047.632 208.734

Móttiknar rentuinntøkur og líknandi inntøkur 19.828 204

Goldin rentukostnaður og líknandi kostnaðir -48.246.242 -25.034

Peningastreymar frá rakstrinum 143.821.218 183.904

Keyp av materiellari støðisogn -227.408.539 -149.924

Broyting arbeiði í gerð -14.322.265 -82.156

Broyting fíggjarlig støðisogn 40.281

Peningastreymar frá íløgum -241.690.523 -232.080

Lántøka 1.042.116.000 158.020

Avdráttir upp á langfreistaða skuld -830.000.000 -19.432

Broyting í stuttfreistaðari bankaskuld -637.646 17

Peningastreymar frá fígging 211.478.354 138.606

Samlaðir peningastreymar í árinum 113.609.049 90.430

Tøkur peningur við ársbyrjan 221.889.276 131.459

Tøkur peningur við árslok 335.498.325 221.889

Loyvt trekk á kassakreditt 626.000.000 268.600

Tilsamans 961.498.325 490.489
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Virkisbýti, framleiðsla og net, samtak

RAKSTUR   2016   2015 (tkr.)

 Framleiðsla Net Tilsamans Framleiðsla Net Tilsamans

Inntøkur 265.526.363 154.743.192 420.269.555 234.920 187.032 421.952

      

Oljuútreiðslur  -50.690.609 -220.545 -50.911.154 -85.945 -251 -86.196

Tilfar og tænastuveitingar -28.210.055 -31.061.411 -59.271.466 -21.280 -28.655 -49.936

Lønir  -33.743.959 -32.722.351 -66.466.311 -32.022 -32.316 -64.338

Úrslit av vanligum rakstri 152.881.740 90.738.885 243.620.625 95.673 125.810 221.483

      

Avskrivingar  -59.159.936 -34.077.718 -93.237.654 -59.230 -34.356 -93.587

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 93.721.804 56.661.167 150.382.971 36.443 91.454 127.897

      

Fíggjarpostar, netto  -12.116.304 -36.169.829 -48.286.133 -11.221 -13.609 -24.830

Úrslit áðrenn skatt  81.605.500 20.491.339 102.096.838 25.222 77.844 103.067

      

Skattur -139.116 -9.204.020 -9.343.136 - - -

      

Ársúrslit  81.466.384 11.287.319 92.753.702 25.222 77.844 103.067 

Virkisbýti, framleiðsla og net, móðurfelag

RAKSTUR   2016   2015 (tkr.)

 Framleiðsla Net Tilsamans Framleiðsla Net Tilsamans

Inntøkur 244.815.797 154.743.192 399.558.989 234.920 187.032 421.952

      

Oljuútreiðslur  -50.690.609 -220.545 -50.911.154 -85.945 -251 -86.196

Tilfar og tænastuveitingar -22.834.347 -31.061.411 -53.895.758 -21.280 -28.655 -49.936

Lønir  -33.646.675 -32.722.351 -66.369.026 -32.022 -32.316 -64.338

Úrslit av vanligum rakstri 137.644.166 90.738.885 228.383.051 95.673 125.810 221.483

      

Avskrivingar  -48.855.030 -34.077.718 -82.932.747 -59.230 -34.356 -93.587

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 88.789.136 56.661.167 145.450.304 36.443 91.454 127.897

      

Fíggjarpostar, netto  -8.386.138 -35.106.443 -43.492.581 -11.221 -13.609 -24.830

Úrslit áðrenn skatt  80.402.998 21.554.724 101.957.722 25.222 77.844 103.067

      

Skattur 0 -9.204.020 -9.204.020 - - -

      

Ársúrslit  80.402.998 12.350.704 92.753.702 25.222 77.844 103.067 
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Virkisbýti, framleiðsla og net, samtak

FÍGGJARSTØÐA  2016   2015 (tkr.)
 Framleiðsla Net Tilsamans Framleiðsla Net Tilsamans
AKTIV 
Fastar ognir, elverk v.m.  963.522.164 572.892.450 1.536.414.614 906.444 495.799 1.402.244
Íløguarbeiði í gerð 159.390.674 79.362.790 238.753.464 131.735 92.696 224.431
Materiell støðisogn   1.122.912.838 652.255.240 1.775.168.078 1.038.179 588.496 1.626.675

Partapeningur - 2.750.000 2.750.000  –  2.850 2.850
Lán veitt dóttirfeløgum - - - - - -
Avleidd fíggjarlig amboð - 50.657.737 50.657.737 - - -
Fíggjarlig støðisogn - 53.407.737 53.407.737  –  2.850 2.850

STØÐISOGN TILSAMANS 1.122.912.838 705.662.977 1.828.575.814 1.038.179 591.346 1.629.525

Olja á goymslu 15.086.325  15.086.325 11.744 - 11.744
Tilfar á goymslu  -    20.307.082 20.307.082  -    15.293 15.293
Goymslur tilsamans 15.086.325 20.307.082 35.393.407 11.744 15.293 27.037

Elskuldarar   93.663.049 93.663.049  -    74.201 74.201
Skuldarar aðrir/skattaáogn 105.767  105.767  -    3.333 3.333
Millumr. Net/Fram 42.989.610 30.063.385 73.052.996  -    88.940 88.940
Onnur áogn / tíðaravmark. 6.064.704 6.701.774 12.766.478 - 4.387 4.387
Áogn tilsamans  49.160.081 130.428.208 179.588.290 - 170.861 170.861
Tøkur peningur   335.498.325 335.498.325  -    221.889 221.889

OGN Í UMFERÐ TILSAMANS 64.246.406 486.233.615 550.480.021 11.744 408.043 419.788
AKTIV TILSAMANS  1.187.159.244 1.191.896.592 2.379.055.836 1.049.924 999.389 2.049.312

Upphæddin 30.063.385 undir Millumrokning Net fevnir um kapitalpartar kr. 29.000.000 í dóttirfeløgum umframt teirra úrslit fyri árið 2016 uppá kr. 1.063.385

FÍGGJARSTØÐA  2016   2015 (tkr.)
 Framleiðsla Net Tilsamans Framleiðsla Net Tilsamans
AKTIV 
Fastar ognir, elverk v.m. 836.636.045 572.892.450 1.409.528.495 906.444 495.799 1.402.244
Íløguarbeiði í gerð 158.925.033 79.362.790 238.287.823 131.735 92.696 224.431
Materiell støðisogn  995.561.078 652.255.240 1.647.816.318 1.038.179 588.496 1.626.675

Partapeningur  32.813.385 32.813.385  –  2.850 2.850
Lán veitt dóttirfeløgum  103.175.000 103.175.000 - - -
Avleidd fíggjarlig amboð  50.657.737 50.657.737 - - -
Fíggjarlig støðisogn  186.646.122 186.646.122  –  2.850 2.850

STØÐISOGN TILSAMANS 995.561.078 838.901.362 1.834.462.440 1.038.179 591.346 1.629.525

Olja á goymslu 15.086.325  15.086.325 11.744 - 11.744
Tilfar á goymslu  -    20.307.082 20.307.082  -    15.293 15.293
Goymslur tilsamans 15.086.325 20.307.082 35.393.407 11.744 15.293 27.037

Elskuldarar   93.663.049 93.663.049  -    74.201 74.201
Skuldarar aðrir/skattaáogn     -    3.333 3.333
Millumr. Net/Fram 39.821.298  39.821.298  -    88.940 88.940
Onnur áogn / tíðaravmark. 3.207.274 6.701.774 9.909.048 - 4.387 4.387
Áogn tilsamans  43.028.572 100.364.823 143.393.395 - 170.861 170.861
Tøkur peningur   335.498.325 335.498.325  -    221.889 221.889

OGN Í UMFERÐ TILSAMANS 58.114.897 456.170.230 514.285.127 11.744 408.043 419.788
AKTIV TILSAMANS  1.053.675.975 1.295.071.592 2.348.747.567 1.049.924 999.389 2.049.312

Virkisbýti, framleiðsla og net, móðurfelag
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FÍGGJARSTØÐA  2016   2015 (tkr.)

 Framleiðsla Net Tilsamans Framleiðsla Net Tilsamans

PASSIV 

Innskot   4.139.875 4.139.875  4.140 4.140

Kapitalkonto  691.269.151 445.594.154 1.136.863.305 610.866 427.915 1.038.781

Eginogn tilsamans 691.269.151 449.734.029 1.141.003.180 610.866 432.054 1.042.921

Eftirløn   18.450.559 18.450.559  18.845 18.845

Útsettur skattur 244.883 10.373.786 10.618.669  -     -     -

Avsetingar tilsamans  244.883 28.824.345 29.069.228  -    18.845 18.845

Langfreistað skuld  453.960.187 580.000.000 1.033.960.187 349.676 480.324 830.000

Stuttfr. partur av langfreistaðari skuld  8.155.813 923.132 9.078.945 - - -

Frá aktiv (peningastovnar)  28.342 28.342  1.589 1.589

Inngoldið av ognarum  5.216.696 5.216.696 - 19.481 19.481

Millumrokning Net/Framl. 30.063.385 42.989.610 73.052.996 88.940  88.940

Onnur skuld 3.465.824 15.464.187 18.930.011 441 47.096 47.537

Vøru- og tænastuskuld  34.718.640 34.718.640 89.381 68.166 157.547

Avleidd amboð  33.997.611 33.997.611   

Skuld tilsamans  495.645.209 713.338.218 1.208.983.428 439.058 548.489 987.547

PASSIV TILSAMANS  1.187.159.244 1.191.896.592 2.379.055.836 1.049.924 999.389 2.049.312

Upphæddin 30.063.385 undir Millumrokning Net fevnir um kapitalpartar kr. 29.000.000 í dóttirfeløgum umframt teirra úrslit fyri árið 2016 uppá kr. 1.063.385

Virkisbýti, framleiðsla og net, samtak

Virkisbýti, framleiðsla og net, móðurfelag

FÍGGJARSTØÐA  2016   2015 (tkr.)

 Framleiðsla Net Tilsamans Framleiðsla Net Tilsamans

PASSIV 

Innskot   4.139.875 4.139.875  4.140 4.140

Kapitalkonto  691.269.151 445.594.154 1.136.863.305 610.866 427.915 1.038.781

Eginogn tilsamans 691.269.151 449.734.029 1.141.003.180 610.866 432.054 1.042.921

Eftirløn   18.450.559 18.450.559  18.845 18.845

Útsettur skattur  10.373.786 10.618.669  -     -     -   

Avsetingar tilsamans   28.824.345 29.069.228  -    18.845 18.845

Langfreistað skuld  358.941.000 683.175.000 1.042.116.000 349.676 480.324 830.000

Stuttfr. partur av langfreistaðari skuld   923.132 923.132 - - -

Frá aktiv (peningastovnar)  28.342 28.342  1.589 1.589

Inngoldið av ognarum   5.216.696 5.216.696 - 19.481 19.481

Millumrokning Net/Framl.   42.989.610 42.989.610 88.940  88.940

Onnur skuld  3.465.824 15.464.187 18.930.011 441 47.096 47.537

Vøru- og tænastuskuld  34.718.640 34.718.640 89.381 68.166 157.547

Avleidd amboð  33.997.611 33.997.611    

Skuld tilsamans  362.406.824 816.513.218 1.178.920.042 439.058 548.489 987.547

PASSIV TILSAMANS  1.053.675.975 1.295.071.592 2.348.747.567 1.049.924 999.389 2.049.312
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Rakstrarbýti, framleiðsla og net, samtak

INNTØKUBÝTI

 Framleiðsla Net Tilsamans 2016 2015 (tkr)

Søla 1.227.629 421.436.317 422.663.946 424.354 

Eginframleiðsla v.m.  249.000.376 -247.322.883 1.677.493  -2.402

Netábyrgd v.m.  15.298.358 -19.370.242 -4.071.884  – 

Inntøka tilsamans  265.526.363 154.743.192 420.269.555 421.952

FRAMLEIÐSLA

 Termisk  Vatn  Vind  Tilsamans 2016 2015 (tkr)

Inntøkur  171.384.319 73.319.889 20.822.155 265.526.363 234.920

Olja -48.283.127 -2.407.482  -50.690.609 -85.945

Tilfar  -13.910.680 -8.895.444 -5.403.931 -28.210.055 -21280

Lønir  -23.849.424 -9.781.472 -113.063 -33.743.959 -32.022

Avskriving -20.359.556 -28.487.807 -10.312.573 -59.159.936 -59.230

Rentur -121.960 -8.264.178 -3.730.166 -12.116.304 -11.221

Skattur   -139.116  -11.220.652  0

Framleiðsluúrslit  64.859.571 15.483.507 1.123.306 81.466.384 25.222 

NET

 Net uttan fyrisiting  Fyrisiting  Tilsamans 2016 2015 (tkr)

Inntøkur  6.854.663 147.888.529 154.743.192 187.032

Olja -196.074 -24.471 -220.545 -251

Tilfar  -12.438.606 -18.622.805 -31.061.411 -28.655

Lønir  -20.713.593 -12.008.758 -32.722.351 -32.316

Avskriving -29.426.020 -4.651.697 -34.077.718 -34.356

Rentur  -36.169.829 -36.169.829 -13.609

Skattur  -9.204.020 -9.204.020 0

Netúrslit  -55.919.630 67.206.949 11.287.319 77.844 
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Rakstrarbýti, framleiðsla og net, móðurfelag

INNTØKUBÝTI

 Framleiðsla Net Tilsamans 2016 2015 (tkr)

Søla 1.227.629 421.436.317 422.663.946 424.354 

Eginframleiðsla v.m.  228.289.810 -247.322.883 -19.033.073  -2.402

Netábyrgd v.m.  15.298.358 -19.370.242 -4.071.884  – 

Inntøka tilsamans  244.815.797 154.743.192 399.558.989 421.952

FRAMLEIÐSLA

 Termisk  Vatn  Vind  Tilsamans 2016 2015 (tkr)

Inntøkur  171.384.319 73.319.889 111.589 244.815.797 234.920

Olja -48.283.127 -2.407.482  -50.690.609 -85.945

Tilfar  -13.910.680 -8.895.444 -28.223 -22.834.347 -21280

Lønir  -23.849.424 -9.781.472 -15.779 -33.646.675 -32.022

Avskriving -20.359.556 -28.487.807 -7.667 -48.855.030 -59.230

Rentur -121.960 -8.264.178  -8.386.138 -11.221

Skattur   -  0

Framleiðsluúrslit  64.859.571 15.483.507 59.920 80.402.998 25.222

NET

 Net uttan fyrisiting  Fyrisiting  Tilsamans 2016 2015 (tkr)

Inntøkur  6.854.663 147.888.529 154.743.192 187.032

Olja -196.074 -24.471 -220.545 -251

Tilfar  -12.438.606 -18.622.805 -31.061.411 -28.655

Lønir  -20.713.593 -12.008.758 -32.722.351 -32.316

Avskriving -29.426.020 -4.651.697 -34.077.718 -34.356

Rentur  -35.106.443 -35.106.443 -13.609

Skattur  -9.204.020 -9.204.020 0

Netúrslit  -55.919.630 68.270.334 12.350.704 77.844 
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Samtak Móðurfelag

1. NETTOUMSETNINGUR 2016 2015 t. DKK 2016 2015 t. DKK

kWt gjald o.a. 392.683.622 385.050 392.683.622 385.050

Fast gjald 16.586.426 16.428 16.586.426 16.428

Íbinding 8.045.048 16.175 8.045.048 16.175

Ómaksgjøld, áminning og onnur søla 5.348.849 6.701 5.348.849 6.701

Keyp av vindorku v.m. -2.394.391 -2.402 -23.104.957 -2.402

Tilsamans 420.269.555 421.952 399.558.989 421.952

2. OLJUÚTREIÐSLUR

Gassolja 7.791.719 7.786 7.791.719 7.786

Tungolja 37.139.605 73.584 37.139.605 73.584

Smyrjiolja 5.979.830 4.826 5.979.830 4.826

Tilsamans 50.911.154 86.196 50.911.154 86.196

3. TILFAR OG TÆNASTUVEITINGAR 

Linjur 3.820.291 3.694 3.820.291 3.694

Byrging, rør og tunlar 438.301 264 402.985 264

Tangar og umhvørvi 316.010 275 310.700 275

Maskinur 8.888.167 8.635 4.791.699 8.635

El og teknikk 714.920 993 713.837 993

Bygningar og lendi 2.051.456 2.097 1.940.981 2.097

Aðalfundur og nevnd 399.431 314 399.431 314

Kanning og ráðgeving 13.572.975 10.530 13.536.074 10.530

Kunningartøkni 4.144.922 4.423 4.144.922 4.423

Leiðsla og skrivstovuhald 3.145.582 2.751 3.120.582 2.751

Tap upp á skuldarar -144.006 -340 -144.006 -340

Aðrar rakstrarútreiðslur 953.980 1.037 688.137 1.037

Aðrar fyrisitingarútreiðslur 20.969.437 15.263 20.170.126 15.263

Tilsamans 59.271.466 49.936 53.895.758 49.936

4. STARVSFÓLKAÚTREIÐSLUR 2016 2015 t. DKK 2016 2015 t. DKK

Lønir 56.664.810 55.415 56.567.804 55.415

Pensjónir 7.290.875 6.783 7.290.765 6.783

Almenn gjøld 2.510.626 2.139 2.510.458 2.139

Tilsamans 66.466.311 64.338 66.369.026 64.338

í starvsfólkaútreiðslunum innganga fylgjandi: 

Stjórn og nevnd 1.892.493 2.192 1.892.493 2.192

Tilsamans 1.892.493 2.192 1.892.493 2.192

Ársverk 136 134 136 134

Miðaltal av starvsfólkum 162 161 162 161

Notur 
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5. FÍGGJARÚTREIÐSLUR 2016 2015 t. DKK 2016 2015 t. DKK

Rentuinntøkur -19.828 -204 -19.828 -204

Úrslit dóttirfeløg 0 0 -1.063.385 0

Regulering fíggjarlig støðisogn 59.719 0 59.719 0

Rentur, lán og bankaskuld 36.688.260 25.034 32.958.094 25.034

Kursvinningur ella -tap -2.313.222 0 -2.313.222 0

Órealiseraður rentukostnaður 13.871.205 0 13.871.205 0

Tilsamans 48.286.133 24.830 43.492.581 24.830

6. SKATTUR AV ÁRSÚRSLITI

Partafelagsskattur 0 0 0 0

Skattaáogn -105.767 0 0 0

Avsett til útsettan skatt 9.482.252 0 9.204.020 0

Tilsamans 9.343.136 0 9.204.020 0

7. MATERIELL STØÐISOGN, SAMTAK

Upphædd í DKK  Framleiðsluvirkir Býtisvirkir Bygningar Rakstrargøgn Tils. 2016 2015

Útveganarvirði primo 1.838.908.965 875.537.966 70.380.719 171.522.353 2.956.350.005 2.806.425.950

Tilgongd í árinum, netto 114.787.510 100.720.753 788.965 11.111.311 227.408.539 149.924.055

Útveganarvirði ultimo 1.953.696.475 976.258.719 71.169.685 182.633.664 3.183.758.543 2.956.350.005

Av- og niðurskriving primo -941.280.631 -445.998.469 -31.148.935 -135.678.240 -1.554.106.276 -1.460.519.717

Avskrivingar í árinum -58.280.351 -24.479.093 -1.115.728 -9.362.481 -93.237.654 -93.586.559

Av- og niðurskriving ultimo -999.560.982 -470.477.562 -32.264.663 -145.040.722 -1.647.343.929 -1.554.106.276

Roknskaparligt virði ultimo 954.135.494 505.781.157 38.905.021 37.592.942 1.536.414.614 1.402.243.729

Roknskaparligt virði ultimo 2015 897.628.335 429.539.497 39.231.784 35.844.113 1.402.243.729

Arbeiði í gerð 

Arbeiði í gerð primo 131.238.230 86.689.789 1.587.443 4.732.236 224.247.698 142.275.019

Tilgongd til arbeiði í gerð í árinum 141.438.788 79.348.555 4.609.995 4.283.911 229.681.249 217.289.827

Liðug arbeiði førd til avskrivingar -114.163.283 -96.006.108 -963.114 -4.042.978 -215.175.483 -135.133.648

Arbeiði í gerð ultimo 158.513.736 70.032.236 5.234.323 4.973.168 238.753.464 224.431.198

Arbeiði í gerð ultimo 2015 131.605.232 86.689.789 1.587.443 4.548.735 224.431.198

Støðisogn ultimo 1.112.649.230 575.813.393 44.139.344 42.566.111 1.775.168.078 1.626.674.927

Støðisogn ultimo 2015 1.029.233.567 516.229.286 40.819.227 40.392.848 1.626.674.927
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7. MATERIELL STØÐISOGN, MÓÐURFELAG

Upphædd í DKK  Framleiðsluvirkir Býtisvirkir Bygningar Rakstrargøgn Tils. 2016 2015

Útveganarvirði primo 1.838.908.965 875.537.966 70.380.719 171.522.353 2.956.350.005 2.806.425.950

Tilgongd í árinum 115.436.652 100.720.753 788.965 11.111.311 228.057.680 149.924.055

Frágongd í árinum -176.299.432 0 0 0 -176.299.432 0

Útveganarvirði ultimo 1.778.046.185 976.258.719 71.169.685 182.633.664 3.008.108.252 2.956.350.005

Av- og niðurskriving primo -941.280.631 -445.998.469 -31.148.935 -135.678.240 -1.554.106.276 -1.460.519.717

Avskrivingar í árinum -47.975.445 -24.479.093 -1.115.728 -9.362.481 -82.932.747 -93.586.559

Afturførdar avskrivingar 38.459.266 0 0 0 38.459.266 0

Av- og niðurskriving ultimo -950.796.809 -470.477.562 -32.264.663 -145.040.722 -1.598.579.757 -1.554.106.276

Roknskaparligt virði ultimo 827.249.375 505.781.157 38.905.021 37.592.942 1.409.528.495 1.402.243.729

Roknskaparligt virði ultimo 2015 897.628.335 429.539.497 39.231.784 35.844.113 1.402.243.729

Arbeiði í gerð 

Arbeiði í gerð primo 131.421.731 86.689.789 1.587.443 4.732.236 224.431.198 142.275.019

Tilgongd til arbeiði í gerð í árinum 141.438.788 79.348.555 4.609.995 4.283.911 229.681.249 217.289.827

Frágongd við sølu til dóttirfeløg -649.142 0 0 0 -649.142 0

Liðug arbeiði førd til avskrivingar -114.163.283 -96.006.108 -963.114 -4.042.978 -215.175.483 -135.133.648

Arbeiði í gerð ultimo 158.048.095 70.032.236 5.234.323 4.973.168 238.287.823 224.431.198

Arbeiði í gerð ultimo 2015 131.605.232 86.689.789 1.587.443 4.548.735 224.431.198

Støðisogn ultimo 985.297.470 575.813.393 44.139.344 42.566.111 1.647.816.318 1.626.674.927

Støðisogn ultimo 2015 1.029.233.567 516.229.286 40.819.227 40.392.848 1.626.674.927
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31.12.16 31.12.15

8. KAPITALPARTAR Í ATKNÝTTUM OG ASSOSIERAÐUM VIRKJUM DKK t. DKK

Útveganarvirði primo 2.750.000 2.850

Tilgongd partapeningur P/F Vindfelagið í Húsahaga 22.000.000 0

Tilgongd partapeningur P/F Vindfelagið í Neshaga 7.000.000 0

Útveganarvirði ultimo 31.750.000 2.850

Javningar primo 0 0

Úrslit dóttirfeløg í árinum 1.063.385 0

Javningar ultimo 1.063.385 0

Útveganarvirði ultimo 32.813.385 2.850

Assosierað og atknýtt virki

Navn og heimstaður Ognar partur Eginogn Ársúrslit Innroknað virði

P/F Fjarhitafelagið, Tórshavn 50% 59.618.808 2.173.872 2.750.000

P/F Vindfelagið í Húsahaga 100% 21.518.171 -481.829 21.518.171

P/F Vindfelagið í Neshaga 100% 8.545.214 1.545.214 8.545.214

Eingir roknskapir hjá P/F Fjarhitafelagnum fyriliggur fyri 2016. Upplýstu tølini eru fyri 2015.

Áramál Høvuðsstólur Salda
31.12.16

Avdráttur 
komandi ár

Salda um 
5 ár

9. LÁN VEITT DÓTTIRFELØGUM

P/F Vindfelagið í Húsahaga 12 ár 75.000.000 75.000.000 5.585.215 51.972.536

P/F Vindfelagið í Neshaga 10 ár 28.175.000 28.175.000 2.570.598 17.576.599

Tilsamans 103.175.000 103.175.000 8.155.813 69.549.135

Ogn Skuld Samlað

10. AVLEIDD FÍGGJARLIG AMBOÐ 31.12.16 31.12.16 31.12.16

Prístrygging olja 26.604.442 26.604.442

Prístrygging gjaldoyra 24.053.295 24.053.295

Rentutrygging -33.997.611 -33.997.611

Tilsamans 50.657.737 -33.997.611 16.660.126

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.

31.12.16 31.12.15

11. VØRU‑ OG TÆNASTUÁOGN DKK t. DKK

Elskuldarar 90.781.586 77.951

Aðrir skuldarar 6.090.463 3.683

Niðurskrivað upp á áogn -3.209.000 -4.100

Tilsamans 93.663.049 77.534
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12. EGINOGN, SAMTAK

Upphædd í DKK Innskot  
Grunnur til avleidd 

fíggjaramboð Flutt úrslit Tilsamans

Eginognaruppgerð 01.01.15 - 31.12.15

Salda pr. 01.01.15 4.139.875 0 935.713.841 939.853.716

Javning avleidd fíggjarlig amboð 0 -9.005.200 0 -9.005.200

Ársúrslit 0 0 103.066.828 103.066.828

Salda pr. 31.12.15 4.139.875 -9.005.200 1.038.780.669 1.033.915.345

Eginognaruppgerð 01.01.16 - 31.12.16

Salda pr. 01.01.16 4.139.875 -9.005.200 1.038.780.669 1.033.915.345

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð 0 14.334.133 0 14.334.133

Ársúrslit 0 0 92.753.702 92.753.702

Salda pr. 31.12.16 4.139.875 5.328.933 1.131.534.371 1.141.003.180

12. EGINOGN, MÓÐURFELAG

Upphædd í DKK Innskot  
Grunnur til avleidd 

fíggjaramboð

Grunnur til 
uppskriving 

innaravirðisháttur
Flutt úrslit Tilsamans

Eginognaruppgerð 01.01.15 - 31.12.15

Salda pr. 01.01.15 4.139.875 0 0 935.713.841 939.853.716

Javning avleidd fíggjarlig amboð 0 -9.005.200 0 0 -9.005.200

Ársúrslit 0 0 0 103.066.828 103.066.828

Salda pr. 31.12.15 4.139.875 -9.005.200 0 1.038.780.669 1.033.915.345

Eginognaruppgerð 01.01.16 - 31.12.16

Salda pr. 01.01.16 4.139.875 -9.005.200 0 1.038.780.669 1.033.915.345

Broyting í javning avleidd fíggjarlig amboð 0 14.334.133 0 0 14.334.133

Úrslit í dóttirfeløgum 0 0 1.063.385 -1.063.385 0

Ársúrslit 0 0 0 92.753.702 92.753.702

Salda pr. 31.12.16 4.139.875 5.328.933 1.063.385 1.131.534.371 1.141.003.180

13. SKYLDUR 

Avdráttur fyrsta árið 
DKK

Restskuld eftir 5 ár 
DKK

Skuld tilsamans 31.12.16 
DKK

Skuld tilsamans 31.12.15 
 t. DKK 

Skuld til fíggjarstovnar 0 1.042.116.000 1.042.116.000 830.000

Tilsamans 0 1.042.116.000 1.042.116.000 830.000

Felagið hevur í árinum upptikið lán fyri tilsamans 212,1 mió. kr. Langfreistaða skuldin varð endurfíggjað í desember 2016 umvegis USPP-
marknaðin, har lánsbrøv fyri tilsmans 1.042.116 vóru seld. Eingin avdráttur er fyrsta árið, og verandi lániavtala fellur til gjaldingar innan í 
miðal 9,3 ár. 
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14. VEÐSETINGAR OG TRYGDARVEITINGAR 

Sum trygd fyri tollkreditti, er ein ábyrgd veitt til TAKS uppá 1,4 mió. kr, og sum trygd fyri vanligum kredittkortum, er veitt ábyrgd uppá 1,3 mió. kr., 
samanlagt 2,7 mió. kr.

15. EVENTUALSKYLDUR  

Samtakið er bundið av avtalum uppá tilsamans 4,1 mió. kr. fyri 2017 viðvíkjandi rakstrar- og leiguavtalum hjá dóttirfeløgum.

2016 2015

16. REGULERINGAR DKK t. DKK

Rentuinntøkur og líknandi inntøkur -19.828 -204

Niðurskriving fíggjarlig støðisogn 59.719 0

Rentukostnaðir og líknandi kostnaðir 34.375.037 25.034

Órealiseraðir rentukostnaðir 13.871.205 0

Avskrivingar 93.237.654 93.587

Skattur 9.343.136 0

Tilsamans 150.866.923 118.416
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17. Sundurgreining av eginogn Kommunuinnskot Flutt úrslit 
og grunnar 2016 Eginogn 2016  Eginogn 2015

DKK DKK % t. DKK

Eiðis 78.625 15.822.700  1,39  14.382 

Eysturkommunan 146.500  46.966.517  4,13  42.265 

Fámjins 23.125  1.915.139  0,17  1.821 

Fuglafjarðar 136.250  34.677.705  3,05  31.401 

Fugloyar 17.500  1.025.968  0,09  837 

Hovs 22.875  2.348.326  0,21  2.303 

Húsa 17.500  889.172  0,08  879 

Húsavíkar 25.125  2.667.516  0,23  2.449 

Hvalbiar 103.625  15.799.901  1,39  14.884 

Hvannasunds 36.375  9.256.508  0,81  8.332 

Klaksvíkar 520.250  114.269.992  10,05  103.832 

Kunoyar 12.625  3.146.301  0,28  2.826 

Kvívíkar 59.125  13.679.568  1,20  12.183 

Nes / Runavíkar 332.133  118.009.074  10,38  107.767 

Porkeris 51.000  6.725.788  0,59  6.448 

Sands 72.250  12.060.819  1,06  11.032 

Sjóvar 92.875  22.229.298  1,96  19.845 

Skálavíkar 30.750  3.305.896  0,29  2.763 

Skopunar 71.000  10.350.873  0,91  9.295 

Skúvoyar 17.875  957.570  0,08  900 

Sørvágs 127.500  25.717.588  2,26  23.320 

Sumbiar 81.375  8.002.547  0,70  7.264 

Sunda 177.367  38.872.773  3,42  35.357 

Tórshavnar 1.092.500  476.162.966  41,88  429.541 

Tvøroyrar 255.250  39.419.955  3,47  35.483 

Vága kommuna 169.625  46.191.341  4,06  41.679 

Vágs 218.375  30.915.824  2,72  27.863 

Vestmanna 125.250  27.450.333  2,41  25.414 

Viðareiðis 25.250  8.025.347  0,71  7.411 

Tilsamans 4.139.875  1.136.863.305  100,00  1.029.775 
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