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inum hevur SEV havt verkætlan við 
pumpuskipan hjá Røkt til ummælis .

Dótturfeløg og atknýtt feløg

P/F Fjarhitafelagið
SEV eigur 50 % av hesum felag, hina 
helvtina eigur Tórshavnar kommuna . 
Um boðandi SEV eru hesi fólk í nevnd 
felagsins: Kári Jacobsen, Jákup 
Suni Lauritsen og Hákun Djurhuus . 
Nevndin hevur skipað seg við Kára 
Jacobsen sum formanni .

Endamál felagsins er at veita 
fjar hita í Tórshavnar kommunu og 
at reka handil og annað virksemi í 
hesum sambandi . Arbeitt verður við 
útbyggingarætlan fyri felagið . So 
hvørt sum bygt verður út í Hoy víks-
haganum, má felagið hava veit ingina 
tøka, og eisini verður kannað, hvussu 
farast kann fram, soleiðis at fleiri størri 
brúkarar kunnu koma í skipanina .

Við endurnýtslu av spillhitanum 
frá brennistøðina á Hjalla, og nú 
eisini frá motorunum á Sunds-
verk inum, sparir land okkara mun-
andi oljuinnflutning, og harvið 
er skipanin eisini við til at halda 
CO2-útlát okkara niðri . Útbjóðingin 
av byggingini av nýggjari ketilstøð í 
Hoyvíks haganum er nú sett í verk .

P/F SeWave
SEV eigur 100 % av hesum felag . 
Nevndin í felagnum er soleiðis 
mannað: Páll á Reynatúgvu, Niels 
Olaf Eyvindsson, George Lane og 
Hákun Djurhuus . Nevndin hevur 
skipað seg við Páll á Reynatúgvu 
sum formanni .

Endamálið við felagnum er at 
granska, menna og framleiða aldu-

orku, herundir gera og reka aldu-
orkuverk og annars hava virk semi, 
sum á ein hvønn hátt hevur samband 
við alduorku . Fyrsta stig á leiðini er at 
gera eina roynd ar verk ætlan, har aldan 
gjøgn um eitt hol í berginum fær eina 
sveiggj andi sjó súlu at geva yvir- og 
undir trýst, sum fær eina turbinu at 
mala og geva rav magn .

Í sambandi við at fremja ætlan-
ina hevur verið arbeitt við tveim-
um møguleikum fyri plasering av 
verkinum . Umsókn er latin haga part-
inum Nýpuni í Miðvági um bygg ing 
í Nýpuberg í Vágum, og eisini er 
um sókn latin hagapartinum Miðjuni 
á Sandi um bygging har . Eigararnir 
í Vágum hava svarað noktandi, 
meðan hagin á Sandi er hugaður 
at tosa nærri um slíka útbygging . 
Sands kommuna hevur somuleiðis 
givið byggiloyvi, treytað av semju við 
eigar arnar á staðnum .

Enn er stuðulin frá ES á 10,2 mió . 
kr . tøkur, men hann er treytaður av 
fullari undirtøku fyri roynd ar ætlanini . 
Samlað kostar ætlanin uml . 48 mió . 
kr ., og hevur SEV sagt seg sinnað 
at stuðla við upp til 20 % av hesi 
upp hædd, men er hetta m .a . treytað 
av, at lands myndug leik arnir taka 
undir við ætlanini, og at teir játta 
ein stuðul uppá somu upphædd . 
Har umframt skal felagið sjálvt fáa 
til vega restina av fígg ing ini, áðrenn 
farast kann undir verk ætlanina .

Eftir at felagið í oktober mánaða 
hevði kunnandi fund við Føroya 
Landsstýri, er umsókn um fígg ing 
send teimum . Lagnan hjá roynd ar-
ætlanini hongur neyvt saman við, 
hvussu landsstýrið svarar umsóknini . 
SeWave skipaði tann 9 . februar fyri 

einum evnisdegi um alduorku . Dagurin 
eydnaðist væl, eini 100 fólk luttóku .
 
P/F FDS
SEV eigur 20 % í hesum felag . Fyri 
SEV er Finn Jakobsen nevndarlimur, 
og er hann eisini formaður í nevndini 
í løtuni . Endamálið við felagnum er 
at umsita kort- og náttúrudátuskráir 
v .m ., veita tænastur til myndugleikar 
og almenning og reka handil og annað 
virksemi í hesum sambandi . Hinir 
eigaranir eru Føroya Tele, Landsverk, 
Umhvørvisstovan, Tórs havnar 
kommuna og Klaksvíkar kommuna .

Útbygging av vatnorku
Í bygginevndini fyri Eiði 2 verk ætlan-
ini sita Steinbjørn O . Jacob sen, Pauli 
T . Petersen, Marin Katrina Frýdal 
og Hákun Djurhuus . Stein bjørn O . 
Jacobsen er formaður í nevnd ini og 
Henning Jacobsen er skrivari .

Norðari parturin av verkætlanini 
Eiði 2 er liðugur og tikin í nýtslu . 
Kostn aðurin liggur um 63 mió . kr . 
Sátt máli er gjørdur við samtakið J . K . 
Petersen og M . T . Højgaard um sunn-
ara partin av verkætlanini . Sunnari 
parturin er mettur at kosta 135 mió . 
kr . Eisini skal á verkinum gerast ein 
triðja turbina, mett verður at henda 
fer at kosta einar 30 mió . kr .

Fígging til hesar útbyggingarnar 
er fingin til vega sum lán frá 
Ílegg ingargrunninum fyri Føroyar, 
tilsamans 218 mió . kr .

Ársframleiðslan fyri Eiði 2 fer at 
liggja um einar 17 mió . kWh, og øll 
Eiðisverkætlanin fer tá at geva einar 
60 mió . kWh árliga .

Nevndin í SEV hevur avgjørt, at 
útbygging av vatnorku við Víkarvatn 
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Samhaldsfasti heimurin og 
varandi orka
Krøvini til ein meiri samhaldsfastan 
heim, tá ið tað snýr seg um orku-
fram leiðslu og útlát, gerast alt størri . 
Føroyar eiga at taka lut í slíkum 
bind andi altjóða arbeiði, og SEV 
stuðlar landsins myndugleikum í at 
viður kenna altjóða semjur á hesum 
økinum .

SEV hevur sett sær sum mál at 
vera ein virkin viðleikari hjá lands-
stýri num í royndunum at flyta ásettu 
málini inn í veruleikan . Tann ábyrgdin 
er ovurhonds stór og avbjóðandi . 
Sum nógv størsti einstaki orku fram-
leið arin á landi hevur SEV, við at 
stuðla landinum í altjóða bind ing-
unum, fyrireikað seg til møgu ligar 
stórar og kostnaðarmiklar útbygg ing-
ar í varandi orku .

SEV væntar, at landsstýrið viður-
kennir og virðir góða viljan hjá SEV 
og ger sítt til, at land og kommunur í 
felag megna at lyfta avbjóðingunum, 
sum standa fyri framman . Bæði í 
orði og verki .

Málsetningurin er, at í 2020 skulu 
75% av elframleiðsluni á landi stava 
frá varandi orku . Til tess at náa 
hesum máli er neyðugt við útbygging 
av øllum varandi orkutættum . 

Leiðsla og starvsfólk
Nevndin er væl nøgd við arbeiðið, 
sum leiðsla og starvsfólk hjá SEV 
leggja fyri dagin, í royndini at tryggja 
føroysku borgarunum og føroyska 
vinnu lívinum ein alt størri part av 
varandi orku . Nevndin hevur lagt 
til merkis, at starvsfólkini trívast í 
fyri tøkuni, og vit ásanna, at eitt nøgt 
starvslið er fortreytin fyri eini góðari 
fyri tøku . Leiðslan skal hava rós fyri 

sín virkna og framskygda leiklut í 
roynd ini at menna fyritøkuna .

Leiðsla og nevnd hava orðað 
missón og visión fyri felagið . Í løtuni 
arbeiða øll starvsfólk felagsins víðari 
við at orða virðir felagsins, og skal vera 
komið á mál við hesum í summar .
 
Samstarv og sambond
Nevndin hevur lagt seg eftir at menna 
og varðveita eitt gott sam starv við 
okkara sam starvs felagar, smáar sum 
stórar . Okkara tilveru grund  arlag sum 
felagsskapur er neyvt knýtt at okkara 
brúkarum og sam starvs feløgum . 
Nevndin hevur, í árinum sum farið er, 
havt fundir og sam starv við nógvar 
ymiskar partar .

Nevnast kunnu landsstýrismaðurin 
í elveitingarmálum, Johan Dahl, í 
fleiri umførum . Landsstýriskvinnan 
í orkumálum, Annika Olsen . Føroya 
Náttúru- og Umhvørvisverndarfelag, 
umboðað av Kára Thomsen og 
Hanus Vang . Hagastýrið fyri Botn-
haga í Vági . Vestmanna kommuna . 
Umboð fyri DONG Energy . Umboð úr 
bretska parlamentinum . Ílegg ing ar-
grunn urin fyri Føroyar . Løgtingsins 
rætt ar nevnd . Knud Simonsen . 
El veit ing areftirlitið . Sp/f Røkt . Og 
næst á skránni verður fundur við 
Sunda kommunu . Laurie S . Fult on, 
amerikanska sendikvinnan í Dan-
mark, hevur eisini verið á vitjan hjá 
SEV, har m .a . umrøtt var, hvussu SEV 
kann luttaka í royndunum at loysa 
alheims veðurlags trupulleikan .

Harumframt hevur nevndin vitjað 
fleiri av framleiðsluvirkjunum hjá 
felagnum og staðfest, at røkjuskapur 
er eitt lyklaorð í fyritøkuni .

Vinnumálaráðið hevur arbeitt 
við at dagføra lógirnar innan sterk-
streyms útbúnað og løggilding av 

elinn leggjarum, og er hoyring farin 
fram hjá m .a . SEV og Elnevndini . 
Partarnir hava samstarvað á ein 
konstrukt ivan hátt, og málsetningurin 
er, at nýggju lógirnar verða lagdar 
fram í komandi Ólavsøku tingsetu . 
 
Elveitingarlógin
Samsvarandi nýggju lógini fekk 
SEV fyribilsloyvi til framleiðslu- og 
netvirksemi sítt tann 30 . desember 
2008 . Freistin fyri hesi loyvi eru 
síðani longd nakrar ferðir, samstundis 
sum Elveitingareftirlitið og SEV 
fram haldandi hava tingingar um tær 
endaligu orðingarnar av treytunum .

Í sambandi við fíggjarætlanina 
fyri 2010 søkti SEV um loyvi at 
hækka elprísin við 8 oyru/kWh, men 
hetta varð noktað av El veit ing ar-
eftir litinum . Síðani hava drúgvar og 
greinandi samráðingar verið millum 
partarnar um, hvussu fíggjarligu 
og fyrisitingarligu karmarnir kring 
menningina av elorku skulu skiljast 
og skipast . Nevnd og leiðsla í SEV 
hava staðiliga framført, at ilt er at 
byggja út samsvarandi veður lags-
politikki landsins, um ikki ber til at 
fáa nøktandi fíggjarligar karmar 
kring virksemið hjá SEV . Ein munandi 
partur av hesum tingingum hevur 
verið at lýst, hvørjar treytir fíggjar-
heimurin setir í sambandi við stórar 
útbyggingar av elorkuskipanini . 

Elveitingareftirlitið arbeiðir við 
at bjóða út útbygging av vind fram-
leiðslu, og hava teir hoyrt SEV í 
hesum sambandi . Væntast kann, at 
útbyggingin av 1 . stigi kann byrja 
í heyst . SEV fer at taka støðu til, 
hvussu SEV skipar seg í sam bandi við 
komandi útboð av vind fram leiðslu . 

Í samsvar við ásetingar og 
mannagongdir hjá Elveiting a reftir lit-

Frágreiðing frá nevndini



Nevndarfrágreiðing 2009

Árið, ið fór

Nevndarfrágreiðing 20094

skal kannast nærri, soleiðis at hendan 
verkætlanin verður væl lýst . Tí verður 
upphædd sett av til fremjan av 
hesum kanningum í 2010 .

Menning av varandi orkukeldum
Tann 23 . juni í fjør undirskrivaðu 
SEV og DONG Energy eina sam-
starvs avtalu . Í felag vilja vit arbeiða 
fyri at fáa sum mest av varandi 
orkukeldum inn í elframleiðsluna . 
Hetta er einfaldari og bíligari at 
gera í eini lítlari elskipan sum teirri 
føroysku, sum ikki er knýtt upp í onnur 
net . Arbeitt verður fram ímóti, at tær 
óstøðugu orkukeldurnar, sum eitt nú 
vindur, sjóvarfall og alda eru, betur 
kunnu koma til høldar í elveitingini .

Í tí almenna rúminum hava nógv 
ymisk sjónarmið verið førd fram um 
at binda saman vindorku við pumpu-
skipan, sum kann føra vatn upp í 
hægri liggjandi goymslur, fyri síðani 
at brúka hetta til elframleiðslu . 
Felagið hevur mett, at ov lítið var til 
av dagførdari vitan á hesum økinum, 
og tí bleiv í fjør summar avgjørt 
at fara undir neyvari kanningar á 
hesum økinum . Finnast skulu fram 
til tekniskar loysnir og hvønn búskap 
slíkar hava . Eisini skal kortleggjast, 
hvar skilabest er at byggja slíkar 
skipanir, og hvussu raðfestast kann 
millum hesar . Frágreiðing um hetta 
greining ararbeiði fyriliggur nú, og 
kunnað verður um viðurskiftini . 

Í september mánað í fjør luttók 
SEV á ráðstevnu í Keypmannahavn, 
nevnd Nordic Climate Solutions . 
Hetta var sera áhugaverd ráðstevna, 
har gott høvi var at gera vart við 
okkum, men eisini at fáa dagført 
innlit í, hvat onnur takast við . Ráð-
stevn an var í tveimum pørtum . 
Annar parturin var ein framsýning, 
hin ein røð av fyrilestrum frá týðandi 
per sónum, sum eisini luttóku í pall-
borðsorðaskiftinum . Hákun Djur huus, 
stjóri, umboðaði SEV við pall borðið .

Í desember í fjør skipaði ST fyri 
veðurlagsfundi í Keypmannahavn, 
nevndur COP15 . SEV luttók á ráð-

stevn uni og harmast um, at úrtøkan 
av fundinum var heldur avmarkað . Í 
fyrireikingini fram til fundin setti Føroya 
Landsstýri sær fyri, at landið ásetti sær 
ein veðurlagspolitikk . Sum ein part av 
arbeiðinum setti Innlendis málaráðið 
ein tvørgangandi arbeiðsbólk at gera 
álit . SEV luttók í arbeiðnum hjá hesum 
arbeiðs bólkinum .

Í fyrsta ársfjórðingi í ár hevur SEV 
leigað 3 smáar elbilar, sum blivu 
bygdir sum royndarbilar til COP15 
ráðstevnuna . Hesir hava verið roynd-
ar koyrdir kring landið av øllum, sum 
hava víst áhuga . Áhugin og eftir spurn-
ingurin hevur verið stórur . Enda málið 
við átakinum hevur einamest verið 
at rudda slóð fyri nýggju flutn ings-
møguleikunum, í kjala rvørrinum á 
nýggju og burðar dyggaru tøknini . 
 
Makaskiftið við Vestmanna 
kommunu
Tann 12 . november í fjør bleiv maka-
skiftið við Vestmanna kommunu 
enda liga staðfest . Vestmanna 
kommuna er nú eigari av matr . nr . 
266a og 266 k í Vestmanna við 
ástand andi bygningum . Talan er um 
Winther’s hús, ein skrivstovubygning, 
gomlu sethúsini á Fitjunum og gamla 
pakkhúsið . SEV er nú eigari av matr . 
nr . 216u, sum er lendið undir verandi 
goymslu- og verkstaðarbygningum 
hjá SEV inni á Fjørð . Áður hevur SEV 
leigað hetta lendið . Við hesum hevur 
Vestmanna kommuna m .a . ognað 
sær eitt friðað og søguligt hús á 
Fitjunum, og kemur vónandi lív í 
aftur kring hesar ognir . Upplagt er við 
einum hvørjum mentunarligum og 
siðsøgu ligum virksemi .

Framleiðsla og rakstur
Framleiðslan av el stendur í stað í 
løtuni . Framleiðslan verður gjørd upp 
hvønn mánað við mánaðarenda . 
Støðið og broytingarnar í elfram-
leiðsl uni eru áhugaverd tøl at nýta 
sum vísitøl fyri, hvussu gongdin og 
virksemið í samfelagnum er . 

Stóra og sera umfevnandi upp-

gávan at leggja um til nýggja stýri-
skipan á Sundsverkinum, er liðug . 

Umvælingarnar av oljutangunum 
á Sunds verkinum blivu størri enn 
upp runaliga mett . Nú, hetta er liðugt, 
er samlaði kostnaðurin komin upp á 
8,5 mió . kr . Eisini hevur tað víst seg, at 
neyðugt hevur verið við umvælingum 
av skorsteinunum á støð 2 . Samlað 
kostaði hetta 0,8 mió . kr .

Generatorurin á aðrari turbinuni 
á Fossáverkinum gekk fyri í februar 
mánaða . Hann er nú til umvælingar, 
og fer hetta væntandi at kosta 3,0 
mió . kr . Turbinan verður klár at taka í 
nýtslu aftur í august mánað .

Rørini, sum ganga oman til 
Fossáverkið, skulu sandblásast og 
málast í summar . Sáttmáli er gjørdur 
við norska fyritøku um hetta .
 
Granskingargrunnur til menning 
av varandi orku.
Nevndin hevur gjørt av at fyrireika 
viðtøkur fyri ein grunn til menning 
av varandi orku . Hugsanin er, at 
ætlanir um lestrar- og verkliga 
førleikamenning og smærri ítøkiligar 
verkætlanir, sum styðja uppundir 
menningina av varandi orku, kunnu 
søkja um stuðul úr grunninum . 

Vit eiga at líta inn í framtíðina við 
dirvi og víðskygni . Vit kenna avbjóð-
ingarnar á veðurlags- og orkuøkinum 
fram til 2020, men vit eiga at líta 
longur fram og fyrireika okkum væl . 
Til ein heim har elorkan er munandi 
størri partur av samfelagnum enn í 
dag . Og hóast tað krevur ómetaliga 
nógv av øllum liðum í samlaðu 
orkuskipanini, eiga vit at miða eftir, 
at øll framleiðsla av elorku á landi í 
2040 stavar frá varandi orku .

Samstarv og felags fatan millum 
land og kommunur, er ein avgerandi 
fortreyt fyri, at Føroyar sum land 
lyfta sín part av altjóða uppgávuni .

Ikki slepst undan, at SEV fær 
lyklaleiklutin í at náa hesum 
avbjóðandi, men bjarta máli .
 
Páll á Reynatúgvu, nevndarformaður
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Umboð fyri Vestmanna kommunu og SEV til reiðar at skriva undir maka skiftis  sátt málan 
millum partarnar . Fremst á myndini Karl A . Olsen, borg ar stjóri (v .m) og Páll á Reynatúgvu, 
nevnd ar formaður í SEV .

Í sambandi við fløguútgávuna 
av filminum „Ljósbrøgd“ í fjør vár, 
avgjørdi leiðslan í SEV at handa 
Landsmiðstøðini fyri undir vísing ar-
amboð 50 eintøk av filminum .

Handanin fór fram á básinum 
hjá SEV á framsýningini Fish Expo 
Faroes 2009, sum var á niðara vølli 
í Gundadali í meimánaða . Leið arin 
á Lands miðstøðini, Petur Simon sen, 
tók ímóti og takkaði fyri stór fingnu 
gáv una, sum ætlanin er at brúka 
sum amboð í el- og orku undir vís ing-
ini á framhalds- og miðnáms skúl-
un um .

Umframt søgu, virksemi og fram-
tíðar  ætlanir hjá elfelagnum, lýsir 35 
minuttir langi filmurin eisini fyrstu 
roynd irnar í heiminum at framleiða 
rav magn úr vatnorku síðst í 19 . øld .

Undangonguarbeiðið hjá Ólavi á 
Heyg um í Vestmanna fyri 100 árum 
síðani verður sjálvandi eisini umrøtt, 
eins og greitt verður frá fyrstu el-
verk  un um í Føroyum, í Botni í Vági 
og á Rundingi í Havn, sum bæði vóru 
bygd í 1921 . 

Minkandi byggivirksemi 
ávirkar talið á nýggjum elmálarum

Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, handar Petur S . Simonsen, stjóra á Landsmiðstøðini, fyrsta av 
50 ein tøkum av SEV-filminum „Ljósbrøgd“, sum fjølmiðlamenninir Kári Durhuus (í miðjuni) 
og Zacharias Hammer hava lagt til rættis .

Minkandi byggivirksemi hevði við sær, 
at meira enn hálvthundrað nýggir 
elmálarar færri vóru settir upp kring 
landið í fjør enn árið fyri .

393 nýggir elmálarar vóru settir 
upp í 2009 . Hetta eru 55 færri enn 
í 2008, tá 448 nýggir málarar vóru 
settir upp .

Á innleggingardeildini hjá SEV 
halda tey, at orsøkin til minkingina í 
høvuðs heitum stavar frá minni set-
húsabygging .

Í 2009 vóru 136 nýggir málarar 
settir upp í Miðøkinum (Tórshavn) 
ímóti 146 í 2008 . Í Eysturoy vóru 40 

málarar færri settir upp í fjør enn 
árið fyri: 93 í 2009 móti 133 í 2008 . 
Í Vágum vóru 28 málarar settir upp í 
fjør móti 39 í 2008, í Norðstreymi 34 
móti 40 og í Oyggjunum 13 móti 20 .

Hinvegin vóru fleiri nýggir málarar 
settir upp í Norðoyggjum og í 
Suðuroy í 2009 sammet við 2008 . Í 
Norðoyggjum vaks talið úr 44 upp í 
59 og í Suðuroy úr 26 upp í 30 .

Talið á niðurløgdum málarum var 

eisini munandi størri fyri alt landið í 
fjør enn árið fyri: 96 í 2009 móti 77 
í 2008 .

Í fjør vóru tilsamans 2200 gamlir 
málarar skiftir út kring landið við 
fjaravlisnar málarar . Árið fyri var 
talið 1715 . 

SEV-filmur sum undirvísingaramboð
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SEV eigur nú grundøkið inni á Fjørð 
í Vestmanna, sum elfelagið higar til 
hevur leigað frá Vestmanna komm-
unu til virksemi sítt har . Samstundis 
hevur Vest manna kommuna yvirtikið 
ognirnar hjá SEV á Fitjunum .

SEV og kommunan skrivaðu undir 
maka skiftisavtaluna í Vestmanna í 
november í fjør . Harvið fekst umsíðir 

endi á 23 ára drúgvu viðgerðini av 
hesum máli . Makaskiftið fór formliga 
fram á nýggjárinum .

Sambært avtaluni yvirtekur SEV 
eitt 5 .740 fermetrar stórt ídnaðarøki 
Inni á Fjørð, har elverkið hjá SEV 
stendur . Samstundis yvirtekur 
Vestmanna kommuna ognirnar hjá 
SEV á Fitjunum uppá tilsamans 

4 .621 fermetrar . Kommunan hevur 
brúk fyri parti av hesi ogn til breiðkan 
av Niðara vegi .

Avtalan tryggjar Vestmanna 
kommunu vanligan forkeypsrætt 
til ognina hjá SEV Inni á Fjørð við 
ástandandi bygningum . Partarnir lata 
ikki hvør øðrum aðra samsýning enn 
ognirnar í sambandi við makaskiftið .

Makaskifti 
millum SEV og Vestmanna kommunu

Alt gekk sum eftir ánni, tá menn frá 
SEV og byggifelagnum Norðhús síðst 
í august settu upp tveir nýggjar olju-
tangar og nýggjan elmotor í Skúvoy .

Tað tók teimum bert hálvanannan 
tíma at fáa arbeiðið frá hondini í 
góð veðrinum hendan dagin . 

Nýggju tangarnir taka 30 .000 
litr ar hvør . Gomlu tangarnir frá 1978 
tóku 20 .000 litrar hvør .

Arbeiðið í Skúvoy umfatar eisini 
gerð av nýggjum tangagarði við 
olju skiljara og umvæling av húsinum, 
har motorurin stendur . 

Arbeiðið uppá sjálvan tangagarðin 
er liðugt . Eftir at gera er stáltrappa 
uppá tangarnar og niður á dúrkið um-
framt hegn og portur til tanga garðin .

Takið og vindeyguni á elverkinum 

skulu skiftast út, og eisini skal hamp-
ast rundan um húsini .

Hetta arbeiði verður liðugt í 
summar .

Aðrar dagføringar
Elverkini í Fugloy og Svínoy eru eisini 
dagførd við nýggjum eltalvum og 
stýriskipanum . Hesar eru sjálvvirkandi, 
so møguleiki er fyri at fjarstýra tey úr 
meginøkinum .

Um brek er á einum motori ella 
á linjuni til Svínoyar, ger skipanin, 
at ein annar motorur fer í gongd . 
Brúkarin merkir sostatt bert heilt 
stutt brek á elveitingini .

Vakt havandi á meginøkinum fær 
ávar ing ar frá verkunum, tá feilur er .

Skúvoy 
nýggjar tangar og motor

Nýggju tangarnir í Skúvoy eru her komnir 
uppá pláss . Mynd: Hans Jákup Petersen .
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Finn Jakobsen, tekniskur stjóri, greiðir frá nýggja 
kontrollrúminum á væl vitjaðari móttøku beint fyri jól í fjør .

Byggisáttmálin um Eiði 2 Suður varð 
undirskrivaður í november . F .v .: Ole 
Steen Christensen, MT Højgaard 
Føroyar, Steinbjørn O . Jacobsen, 
bygginevndarformaður, Stein Olvur 
Petersen, J&K Petersen Contractors, 
og Hákun Djurhuus, stjóri í SEV og 
bygginevndarlimur .

Byggifeløgini MT Føroyar og J&K 
Petersen fyrireika seg í løtuni til at 
fara undir boriarbeiðið í sambandi 
við Eiði 2 Suður verkætlanina . Tey 
bæði feløgini høvdu lægsta tilboð 
uppá arbeiðið, sum fevnir um at gera 
ein 8,4 km langan vatntunnil við 
tilhoyrandi holum til áarinntøk, frá 
Norðskála og suðurum Veðranes .

Byggikostnaðurin er 76,4 mió . 
kr . ella góðar 25 mió . kr . undir 
kostnaðarmetingini, sum var uppá 
102 mió . kr .

Eiði 2 Suður er seinni og størri 

helmingurin av Eiði 2 verkætlanini . 
Norðara partin, frá Norðskála til 
Svínáír, avhendaðu somu byggifeløg 
nakað fyri jól . Kostnaðurin fyri tað 
arbeiðið var 62 mió . kr . Eftir ætlan 
skal sunnari partur verða liðugur 
fyrst í 2013 . Samanlagt fer Eiði 2 
at økja um vatnorkuna hjá SEV við 
umleið 16 mió . kilowatt-tímun . Sum 
er framleiðir Eiðisverkið 40 mió . kWh .

Tunnilin til Selatraðar verður 
boraður við eini TBM borimaskinu 
hjá SEV, sum eftir at vera riggað til 
uppgávuna, herfyri kom á staðið við 

hjálp av einum trailara . Væntandi 
verður farið undir boringina umleið 
1 . juli . Tunnilin verður góðar 3 m í 
diametur .

Byggileiðari verður eins og higartil 
Henning Jacobsen, verkfrøðingur og 
ráðgevi  .

Í sambandi við stóru økingina av 
vatnmongdini, ið Eiði 2 útbyggingin 
hevur við sær, er neyðugt at útbyggja 
Eiðisverkið við eini turbinu aftrat . 
Hon er mett at kosta 25-30 mió . kr . 
Tvær turbinur eru frammanundan á 
verkinum .

Fara at bora til Selatraðar í summar

NORDIC CLIMATE SOLUTIONS: 
Í september í fjør luttóku umboð fyri 
SEV saman við øðrum føroyskum 
vinnulívsfyritøkum á triðju altjóða 
vinnulívsráðstevnuni Nordic Climate 
Solutions í Bellasentrinum í Keyp-
manna havn . Hákun Djurhuus, stjóri 
í SEV, var sum einasti føroyingur 
millum teir 70 fyrilestrahaldararnar á 
ráð stevnuni . Fyrilesturin var partur av 
ein um pallborðsorðaskifti, har dentur 
ser liga varð lagdur á karmarnar fyri 

orkuveiting og fortreytirnar fyri, at 
varandi orka kann gerast týðandi 
partur av veitingini . Hákun Djurhuus 
greiddi í hesum sambandi frá 
kørmunum fyri elorkuframleiðslu- 
og veiting í einum fjarskotnum 
oyggjasamfelagi sum Føroyum og 
GRANA-samstarvinum við DONG 
Energy, sum m .a . skal vera við til at 
skunda undir eina elektrisifisering 
av føroyska samfelagnum . Við 
pallborðið sótu (f .v .): Britta Thomsen, 
sosialdemokratiskurr ES-tinglimur, 
Hákun Djurhuus, SEV-stjóri, Jakob 
Bundgaard, lektari á Copenhagen 
Business School, orðstýrari, Jens 

Kirk, formaður í veðurlags- og 
orkumálanevndini hjá Fólkatinginum, 
og Ulrik Stridbæk, búskaparfrøðingur 
hjá DONG Energy . 

NCS
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Á størsta oljurikna verkinum hjá 
SEV, Sundsverkinum, eru umfatandi 
dag føringar framdar bæði innan- og 
uttan veggja hetta seinasta hálv a-
annað árið, sum bøta munandi um 
arbeiðsumstøðurnar og trivnaðin á 
hes um týdningarmikla arbeiðsplássi .

Stóra projektið at dagføra motor-
arnar M4 og M5 var liðugt í mai . 
Nakr ar eykauppgávur vóru saman 
við mangullistanum avgreiddar í 
september . 

Allar eltalvur, stórur partur av 
øllum kaðalum umframt annar el-
útbún aður á støð 2, eru nú skiftar .

Ein sera framkomin stýriskipan er 
sett upp til stýring og at vaka yvir 
øll um verkinum . M1 og M2, sum eru 
frá 2001 og 2004, eru eisini inte-
grer aðir í nýggju skipanina .

Tangar, tekjur og skorsteinar hava 
eisini fingið eina kerliga hond . Sama 
er gald andi á Vágsverkinum, har 
arbeiðið at gera nýggjan tangagarð 
er liðugt . Umvælingar og aðrar ábøt-
ur eru og verða eisini gjørdar á verk-
un um á Strond, Eiði og í Vestmanna . 

Krúnan á verkinum
Sum krúnan á verkinum varð nýtt, 
ljóð doyvt kontrollrúm tikið í brúk 

1 . desember . Talan er um sama 
rúmið, sum hevur verið hjartað á 
verk inum, síðani tað varð tikið í brúk 
fyri 25 árum síðani, men sum nú 
rætti liga er komið til heiður og æru .

Umframt at tað er umvælt og 
snøggað í allar endar og kantar, eru 
øll tey gomlu amboðini skift út við 
nýggj astu talgildu útgerð, sum finst 
á marknaðinum í dag . 

Í gamla kontrollrúminum var ein 
ørgrynna av talvum og pultum við 
knøttum og instrumentum . Nú er alt 
hetta flutt yvir á seks telduskermar, 
samstundis sum stór buntir av 
kaðalum eru burturbeind og avloyst 
av nøkrum fáum netkaðalum .

Umfatandi andlitsviðgerð
Avgerðin um at geva kontroll rúm-
in um hesa stóru og umfatandi 
andlits viðgerð varð tikin á heysti í 
2008, tá SEV – saman við donsku 
fyri tøkuni BWSC – fór undir krevjandi 
dag føringina av teknisku útgerðini á 
verkinum á Sundi .

Tekniski stjórin á SEV, Finn Jakob-
sen, segði á móttøku í sambandi við 
at nýggja kontrollrúmið varð tikið í 
nýtslu, at fortreytin fyri arbeiðsgleði 
og trivnaði á einum arbeiðsplássi, 

er, at kringumstøðurnar eru so góðar 
sum gjørligt .

– Tit her á Sundsverkinum eru 
lív æðrin í virkseminum hjá SEV . Tit 
standa fyri umleið helminginum 
av el framleiðsluni hjá okkum, ja, 
øðrum hvørjum kaffikoppi kunnu fólk 
í grund ini takka tykkum fyri . Tí er tað 
ikki meira enn rímiligt, at hjúklað 
verður um tykkum, helt hann skemti-
liga fyri .

Nýggj motorhøll byggjast
Samstundis upplýsti hann, at SEV 
nú fer undir at fyrireika nýggja 
verk ætlan á Sundi sum lið í roynd-
um felagsins at nøkta eltørvin í 
framtíðini . Talan er um eina nýggja 
motor høll, sum eftir ætlan skal vera 
liðug um eini 4-5 ár .

Fjarhitafelagið er nú endaliga 
knýtt í Sundsverkið .

Á Sundsverkinum arbeiða 28 
mans í løtuni . Talan er í høvuðs-
heit um um maskinmenn og nakrar 
arbeiðs menn . Tveir mans eru altíð á 
vakt ísenn í kontrollrúminum, og teir 
lata sera væl at nýggju um støð un-
um . Verkmeistari á Sundi er Jákup 
Sørensen . 

Nýtímans kontrollrúm á Sundi
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vanliga eina ferð við einum flokki at 
vitja SEV at fáa fralæru um elorku, 
elorkunýtslu og elorkusparingar í 
vanligum húsarhaldum . Soleiðis 
var eisini í 2009 . Eisini vitjaði ein 
flokkur á Føroya Læraraskúla okkum 
at fáa frálæru í elorkunýtslu og 
elorkusparingum .

Næmingar, sum gera ymsar 
verkætlanir
ST-veðurlagsstevnan COP-15 , sum 
varð hildin í Keypmannahavn í des-
em ber 2009, gjørdi, at nógvir flokkar 
gjørdu verkætlanir um elnýtslu, og 
ser liga um CO2-útlát . Nógvir næm-
imgar hava í hesum høpi vitjað SEV 
at fáa tilfar og frálæru í hesum .

Lána elorkumátitól:
Seinast í januar mánað, tá ið rokn-
ingar frá SEV verða sendar til allar 
brúk arar, er gravgangur eftir at 
lána elorkumátitólini hjá SEV . Hesi 
er ókeypis at lána og kunnu lán ast 
í 1 viku hvør . Eini 200 fólk brúka 
hvørt ár henda møguleika . Sam-

stundis fáa tey upplýsandi tilfar um 
elorku sparingar á ymsun økjum í 
húsarhaldinum .

Telefonráðgeving:
Í februar og mars ringja sera nógv 
fólk til orkuráðgevingina at fáa góð 
ráð um, hvussu tey kunnu spara 
uppá elorkuna ella fáa betri nyttu 
úr teim kWh, sum tey keypa frá SEV . 
Umleið 200 fólk ringdu til orku ráð-
gev ingina í 2009 at fáa tele fon ráð-
geving .

Vitja úti hjá fólki:
Onkuntíð er okkurt serligt á vási hjá 
fólki, sum tey als ikki skilja . Tá fer 
orkuráðgevin út til fólk at gera mát-
ing ar og at greiða fólki frá, hvussu 
tingini hanga saman og geva frálæru 
heima hjá teimum sjálvum . Hetta 
snýr seg serliga um eldri fólk . Átta 
ferðir var orkuráðgevin úti og vitjaði 
fólk í 2009
Orkuráðgeving til felagskapir:
Vit skipaðu fyri einum orku ráð gev ara 
kvøldi á SEV fyri einum felag skapi, 

har umleið 25 av limum teirra møttu 
til hetta hugnakvøldið við góðum 
ráðum . 

Ráðstevnur, sølustevnur og 
framsýningar:
SEV er bæði einsamalt og saman 
við øðrum til framsýningar – ella vit 
lána partar av okkara framsýning út 
til onnur . Vit læntu tól út til Um-
hvørvisvikuna hjá Tórshavnar Býráð 
í meimánaði, vit vóru í Norður landa-
húsinum við okkara fram sýning 
Kvinnudagin 8 . mars, og aftur í 
august, tá ið kenda, danska lívs-
stílskvinnan Kristine Feldthaus helt 
fyrilestur . Eisini hava við lánt part av 
framsýning okkara út til Náttúr gripa-
savnið í heystfrítíðini, tá ið Savns-
fagnaður er . Vit luttóku á sølu stevn-
uni á Skála í heyst, har eini 200 fólk 
fingu eitt elorku-prát og tilfar um 
elorku nýtslu .

Næmingar í 9 . flokki í Vágs skúla í 
undirvísingarhølunum hjá SEV í Havn .

Árið í fjør varð merkt av nógvum 
merkisdøgum á SEV . Ikki færri enn 
sjey starvsfólk kundu halda millum 
25 og 45 ára starvsdag!

Hesi vóru (starvsárini í klombrum):
Páll Hansen (35), Árni Nielsen 

(45), Daisy Petersen (25), Kurt K . 
Andersen (30), Jákup Sørensen (30), 
Páll Svartá (35) og Pól Joensen (25) .

Tillukku tit sjey!
Páll Svartá í Saksun, sum starvast 

á Fossáverkinum, og linjumaðurin 
Jákup Brekká í Hvalvík gevast fyri 
aldur í ár . Páll fylti sjeyti 26 . mars 
og javnaldrin Jákup fyllir 21 . august . 
Jákup hevur 38 og Páll 35 ár á baki 
sum SEV-menn . Teir hava báðir verið 
við til at ført Elfelagið SEV fram á 

leið øll hesi árini, og tað takka vit 
teimum fyri  . 

Edith Guttesen, sum starvaðist í 
meira enn 20 ár í bókhaldinum hjá 
SEV, gavst í fjørsummar fyri aldur . 
Maður hennara, Kristian F . Guttesen, 
sum eisini hevur meira enn tjúgu 

ár á baki hjá SEV, legði um sama 
mundið frá sær sum goymsluleiðari 
Inni á Fjørð í Vestmanna, men hevur 
tó framvegis sína dagligu gongd á 
goymsluni .

Nýggjur goymsluleiðari er 
Jonsvein á Rógvu .

Nógvir merkis dagar á SEV

Hjúnini Edith og 
Kristian F . Guttesen í 
Vestmanna .
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Kristiana Rein, orkuráðgevi hjá SEV:

Árið 2009 líktist øðrum árum í 
orkuráðgevingini, og av tiltøkum 
kunnu nevnast:

Elevnisdagar fyri 9. flokkar
Hetta tiltak hevur verið nú í eini 10 
ár, og í 2009 vitjaðu 28 flokkar við 
umleið 600 næmingum á SEV-
høvuðs støðini á Landavegi 92 . Hetta 
til tak byrjar við skúlaársbyrjan í aug/
sept og heldur fram til byrjanina av 
desember mánaða, tá ein steðgur er . 
Byrjað verður aftur í januar og hildið 
á til páskir, tá ið flest allir 9 . flokkar í 
land inum hava vitjað okkum .

Kapping í alisfrøði fyri 7. Flokkar
Til at leggja hesa kapping til rættis 
og at koma við góðum ráðum, hev ur 
SEV havt ein „stuðulsbólk“  . Fýra 
lær arar í alisfrøði ymsastaðni frá í 
land inum hava sitið í hesum stuðuls-
bólki .

Fyrstu ferð hetta varð roynt, var í 
2008, tá ið ein flokkur av skúlanum 
á Ziskatrøð vann høvuðsvinningin .

Henda kapping gongur yvir 7 vikur, 
har flokkarnir fáa nakrar spurn ing ar 
í alisfrøði/støddfrøði . Tey skulu eisini 
rokna/máta elnýtslu á ymsum tólum 
og gera útrokningar . Tey verða spurd 
um góð elspariráð og skulu koma 
við uppskotum . Allir flokkar, sum lótu 
inn endaligu kreativu verkætlanina, 
fingu møguleika at leggja fram í 
Norðurlandahúsinum . Í 2009 vann 7 . 
flokkur á Velbastað høvuðsvinningin, 
sum er ein vikuskiftisferð ferð til 
Íslands í apríl mánaði fyri allan 
flokkin . 

Allir 1. flokkar fáa bræv frá SEV
Við skúlabyrjan fáa allir 1 . flokkar í 
land inum bræv frá SEV við ymsum 
til fari og tekningum til børnini . Hetta 
skal eggja børnunum, longu frá 
skúla byrjan, at sløkkja ljósið í rúm un-
um, tá ið tey fara út og ongin er inni .

Fyrilestrar og orkuráðgeving úti á 
framhaldsskúlumum
6 ferðir hevur verið boð eftir okkum 
at koma út á framhaldsskúlar at 
halda fyrilestrar og geva góð ráð . 
Nakrar vikur, áðrenn vit koma út, 
hava hesir somu flokkar lænt eitt 
floks sett av elorkumátitólum frá SEV . 
Við hesum tólum kunnu næmingar 
sjálvi máta elnýtlsu heima hjá sær 
sjálv um og gera útrokningar . 

Tekniskir skúlar
Tekniski skúlin í Havn kemur – sum 
fastur táttur hjá teimum – bæði við 
SIT-flokkum og við ellærlingum – 
vanliga tvær ferðir um árið – at fáa 
serliga frálæru í tí, sum SEV hevur 
ábyrgd av og fáa góð elráð, sum 
hesir so kunnu bera víðari fram til 
kundarnar .

Heilsuskúlin í Suðuroy og Føroya 
Læraraskúli
Næmingar á Heilsuskúlanum koma 

Orkuráðgevingin árið 2009
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Fýra arbeiðsbólkar settir
Partarnir hava síðani undirskrivingina 
sett fýra arbeiðsbólkar við 4-5 um-
boðum fyri hvørt felag at kanna 
ymisk viðurskifti í sambandi við vind-
myllur, vindforsøgnir, fyritreytir fyri 
elbilum og einum nýggjum kontroll-
rúmi á høvuðsstøðini hjá SEV í Havn .

Vindmyllubólkurin skal royna at 
tillaga bæði verandi og komandi 
vindmyllur og tøkni til føroyska 
elnetið og veðurlagið .

Veðurforsagnarbólkurin skal gera 
eina veðurforsagnarskipan, ið kann 
vera við til at optimera framleiðsluna 
frá vind- og vatnorkuni .

Elbilabólkurin skal fáa greiði á, 
hvussu vit integrera elbilin í føroyska 
sam felagið og hvussu hann kann 
vera við til at økja um partin av 
varandi orku . Hvussu, nær og hvar 
skulu bilarnir løðast? Hvussu við av-
rokn ingini?

Kontrollrúmabólkurin skal gera 
upp skot til eitt tíðarhóskandi 

kontroll rúm, ið kann stýra øllum 
fram leiðslueindum, nýggjum sum 
goml um, og hartil í ein ávísan mun 
stýra brúkslutum hjá kundunum .

Eitt stýri er valt at hava eyguni 
við arbeiðnum, sum er mannað við 5 
limum . Har sita: Hákun Djurhuus og 
Finn Jakobsen (fyri SEV) og Charles 
Nielsen, Tommy Mølbak og Leo 
Enrico Jensen (fyri DONG Energy) .

Projektleiðarar eru eisini settir: 
Terji Nielsen (SEV) og Charles 
Nielsen (DONG Energy) .

Nýggja stýrisskipan
Arbeiðið at gera projekt av einum 
nýggjum kontrollrúmi er í gongd, 
og miðað verður eftir at hava eitt 
konsept klárt í 2013 .

Talan verður um eina nýmótans 
stýris skipan, ið kann handfara og 
stýra orkuframleiðsluni bæði við 

nú verandi og nýggjum fram leiðslu-
hætt um innan tildømis vind- og 
vatn orku, alduorku, sjóvarfalsorku, 
vind-vatn pumpuskipan og sólorku .

Nýggja stýrisskipanin skal eisini 
kunna samskifta við brúkslutir so 
sum hitapumpur og elbilar og skapa 
eina optimering úti á fram leiðslu-
eindunum .

Smart Grid
Felags heitið fyri verkætlanini er 
„Smart Grid“ (intelligent net), har 
dentur verður lagdur á eina intelli-
genta stýring av orkuskipanini , sum 
skapar samspæl millum ymisku 
fram leiðsluhættirnar og orkunýtsluna 
hjá húsarhaldum og virkjum .

Terji Nielsen, projektleiðari og 
verk frøðingur á SEV, sigur, at fyrstu 
ávegis úrslitini av ymsu kann ing un-
um væntandi verða tøk seinni í ár .

Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, og Charles Nielsen, menningarstjóri í DONG Energy, taka í 
hondina á hvørjum øðrum eftir undirskrivingina av samstarvsavtaluni partanna millum . 
Uttast v .m . Páll á Reynatúgvu, nevndarformaður í SEV, og uttast h .m . Johan Dahl, 
landsstýrismaður í elveitingarmálum .

Arbeiðsbólkurin hjá SEV, sum 
arbeiðir við at fáa greiði á, um 
møguleiki er fyri at endurnýta 
vatnorkuna við eini pumpuskipan . 
F .v .: Herluf Mortensen, Tove Brink, 
Terji Nielsen, Henning Jacobsen, 
AndersNedergaard-Hansen og 
Magnus K . Magnussen .

Hesin elbilurin setti dám á hátíðar-
haldið í sambandi við undir skriv ing-
ina av sam starvs  av taluni millum 
SEV og DONG Energy . Johan Dahl, 
lands  stýrismaður, fekk sum tann 
fyrsti høvi at koyra sær ein túr í 
havnar gøtum í lítla, snotuliga og 
ljóðleysa japanska elbilinum .
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Endamálið er at menna og fáa meiri 
varandi orku inn á elnetið . Royndirnar 
skulu eisini koma øðrum londum og 
heimspørtum til góðar .

Ein tann týdningarmesta hendingin í 
SEV-høpi síðani síðsta ársaðalfund, 
er ivaleyst samstarvsavtalan millum 
SEV og størsta danska orkufelagið 
DONG Energy, sum fyribils røkkur 
fram til 2013 .

Avtalan undir heitinum GRANI 
varð undirskrivað undir hátíðarligum 
umstøðum í Müllers Pakkhúsi í Havn 
23 . juni, har umboð fyri politisku 
skipanina og aðrar almennar og 
privatar stovnar umframt tey bæði 
feløgini vóru hjástødd .

Søgan um Grana
Heitið á avtaluni er tikið úr søgnini 
um Sjúrð Sigmundarsson, sum vá 
á Orminum Langa á Glitraheiði . 

Ormurin ansaði eftir dýrgripinum, ið 
Sjúrður hevði sum lívsuppgávu at 
finna .

GRANI var gløggi, grái gangarin, 
sum hjálpti harra sínum at taka lívið 
av orminum, so hann kundi ogna 
sær gripin, ið vísti seg at innihalda 
vísdóm og vitan, sum gjørdi Sjúrð so 
alvísan, at hann skilti sjálvt fuglamál .

– Avtalan okkara millum fer eisini 
at føra okkum út á eina drúgva og 
krevj andi ferð og harðar hólmgongur 
við ómetaligar náttúrukreftir . Vón-
andi fara hesar avbjóðingar eisini at 
gera okkum klókari og klárskygdari 
og veita okkum kunnleika, ið kann 
vera okkara eftirkomarum at frama, 
søgdu SEV og DONG Energy m .a . í 
eini felags fráboðan í sambandi við 
undir skrivingina . 

Fokus á varandi orka 
Í avtaluni binda SEV og DONG 

Energy seg til at seta fokus á varandi 
orku, hvørs úrslit bæði skulu koma 
føroyska og einum samanhangandi 
evropeiskum elneti til gagns í fram-
tíðini .

Føroyar verða í hesum sambandi 
eitt slag av royndarstovu og fáa 
sostatt ein týðandi leiklut í altjóða 
talv inum um at loysa heimsins orku- 
og veðurlagstrupulleikar .

SEV hevur sett sær fyri at økja um 
fram leiðslupartin av varandi orku, 
m .a . úr vindi, og hesum kann DONG 
Energy við síni vitan á hesum øki 
vera við til at skunda undir .

DONG Energy ynskir hinvegin at 
fáa gjørt skjótar og álítandi royndir 
við nýggjari tøkni og nýggjum kon-
sept um, og til slíkar upp gávur er 
fjar skotna og avbyrgda føroyska 
elorku skipanini sum skrædd ara-
seymað til . 

SEV og DONG Energy 
undir slóðbrótandi samstarv
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Frá kunnandi fundinum á SEV í september í fjør um 
elbilaætlanir og fortreytirnar fyri teimum í Føroyum .

Lív er av álvara komið í heimasíðuna 
hjá SEV hetta seinasta árið – og 
hetta hevur økt munandi um 
áhugan fyri síðuni, samstundis 
sum hon verður dúgliga endurgivin 
í fjølmiðlunum og á øðrum 
heimasíðum og tíðindaportalum .

 Síðani fyrst í januar í fjør hevur 
heima síðan verið dagførd fleiri ferðir 
um dagin við viðkomandi innan- 
og uttanlands tíðindum á serliga 
elorku-, veðurlags- og um hvørvis-
økin um . Eisini verður dúgliga kunnað 
um arbeiði, ið SEV hevur í gongd 
kring landið .

Nýggjar tænastur og val møgu leik-
ar á heimasíðuni hetta seinasta árið 
hava verið við til at gjørt hana meira 

spenn andi og áhugaverda . ´Tildømis 
er hon nú eisini á enskum .

Umframt søgu og bygnað hjá 
Elfelagnum, verður á ensku síðuni 
eisini greitt frá elkervinum í Føroy-
um, herundir vatn-, vind- og diesel-
orkuverkunum kring landið, elinn-
leggingum og øðrum við kom andi 
viðurskiftum, t .d . GRANA-sam starv-
inum . Somuleiðis eru ársfrágreið ing-
arnar síðani 2001 tøkar á síðuni .

Sostatt kunnu samstarvspartnarar 
okkara úti í heimi, eins og aðrir út-
lend ingar við áhuga fyri føroyskum 
elorku-viðurskiftum, nú eisini hava 
gleði av heimasíðuni .

Síðani síðst í november í fjør hevur 
borið til hjá teimum, ið hava fjar-

avlisnar málarar, at síggja og fylgja 
við elnýtsluni alt samdøgrið umvegis 
heima síðuna . Somuleiðis ber nú 
eisini til hjá áhugaðum dagliga at 
síggja og fylgja við í, hvussu býti 
er millum ymsu orkukeldurnar í 
elframleiðsluni . Lagkøkumyndin á 
forsíðuni á heimasíðuni endurnýggjar 
seg 5 . hv . min .

Samskiftisdeildin hjá SEV umsitur 
og hevur dagligu ábyrgdina av 
heimasíðuni .

Heimasíðan 
spílar seg út

Áhugin fyri 
heimasíðuni hjá 

SEV er nógv øktur 
seinasta árið .

Samlaða elframleiðslan í fjør var 
at kalla tann sama sum árið fyri . 
Tá rakstrar deildin á SEV gjørdi 
fram leiðsl una upp á nýggjárinum, 
vísti hon eitt lítið minus uppá 0,1% 
í mun til 2008 . Framleiðslan í 
meginøkinum fall í fjør 0,9% í mun 
til 2008, með an framleiðslan í 
Suðuroy vaks 7,8% .

Av samlaðu framleiðsluni uppá 
275 .527 MWh stavaðu sløk 39% 
frá vatni og vindi og góð 61% frá 
olju ímóti ávikavist 39,5 og 60,5% 
árið fyri .

Framleiðslan úr vatni fall við 
3,6% í fjør í mun til 2008 . Hetta 
komst ser liga av einum óvanliga 
turrum summari .

Framleiðslan úr vindi vaks við 
15,7% . Tvinnar orsøkir vóru til 
hetta: 2009 var eitt betri vindár 
enn 2008, og í 2008 hevði spf . 

Røkt eina óvanliga lága framleiðslu 
vegna ymisk óhapp, sum vóru 
fingin í rættlag sama árið . Í fjør 

var framleiðslan hjá Røkt sum eitt 
miðal ár .

Termiska framleiðslan vaks 0,7% 
í 2009 .

Elframleiðslan stóð í stað í 2009

Drúgvi turkurin í fjørsummar hevði við sær, at elframleiðslan úr varandi orku minkaði eitt vet í fjør .
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SEV og Dong Energy miða – sum lið 
í GRANA-samstarvinum – eftir at fáa 
út  lendskar bilaframleiðarar at brúka 
Føroyar sum royndarøki í menning 
teirra av elbilum sínum . Føroyar 
verða við síni stødd og veðurlagi 
hild nar at vera sera væl egnaðar til 
hetta endamál .

Í hesum sambandi skipaði SEV fyri 
kunnandi fundi í fjørheyst fyri bila -
sølum, Akstovuni, Vinnu mála ráð num 
o .ø . innbodnum gestum, har greitt 
varð frá hesum ætlanum og for-
treytunum fyri teimum . Sam stundis 
varð heitt á umboðini fyri bila  sølurnar 
um at upplýsa útlendsku sam  starvs-
partnarar sínar um hesar møgu leikar .

Á fundinum var semja um, at 
el bilur in sum frálíður fer at av loysa 
bensin- og dieselbilarnar, og at neyð-
ugt tískil er hjá bæði myndug leik um 
og øðrum at fyrireika seg til hetta 
umskifti . Avrátt varð í hesum sam-
bandi at hittast regluliga at kunna 
hvørannan um gongdina á elbila-
økin um .

Ein arbeiðsbólkur við umboðum 
fyri SEV og DONG Energy er í løtuni 

í ferð við at kanna, hvussu elbilurin 
kann gerast ein natúrligur partur í 
ætlan unum at økja framleiðslupartin 
av varandi orku í Føroyum . Í hesum 
sam bandi skal m .a . ein greining ger-
ast av elnetinum, eins og greiða skal 
fáast á, hvussu streymurin til elbilar-
nar skal avroknast .

Ætlandi verða fyrstu ávegis 
úrslitini av hesum arbeiði løgd fram 
seinni í ár .

Tríggjar teir fyrstu mánaðirnar 
í ár royndarkoyrdi SEV í samstarvi 
við stovnar, fyritøkur, kommunur 
og einstaklingar tríggjar umbygdar 
Citroen C1-elbilar, sum vóru læntir 
til endamálið frá donsku útleigu-
fyritøkuni Sixt . Ætlanin er at endur-
taka hetta tiltak so skjótt sum teir 
fyrstu veruligu elbilarnir koma á 
markn aðin . 

Tveir av umbygdu Citroen C1-elbilunum fáa streym frá løðistandaranum í túninum hjá SEV 
á Landavegi í Havn .

Vinna og myndugleikar 
kunnað um elbilaætlanir
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Vil vera virkin viðleikari hjá 
lands stýr in um í royndum 
tess at flyta ásettu mál ini í 
veðurlagspolitikkinum inn í veru
leikan.

Krøvini til ein meira samhaldsfastan 
heim, tá tað kemur til orku fram-
leiðslu og útlát, gerast alsamt størri .

Føroyar eiga at taka lut í slíkum 
bindandi altjóða arbeiði, og SEV 
stuðlar landsins myndugleikum í at 
viður kenna altjóða semju á hesum 
øki .

Hetta gjørdi Páll á Reynatúgvu, 
nevndar formaður í SEV, greitt á 
eykaaðalfundi í felagnum í novem-
ber .

– SEV hevur sett sær sum mál 
at vera virkin viðspælari hjá lands-
stýrinum í royndum tess at flyta 
ásettu málini í landsins veður lags-
politikki inn í veruleikan, legði Páll á 
Reyna túgvu dent á .

Til reiðar at átaka sær stórar 
avbjóðingar
SEV hevur í hesum sambandi fyri-
reikað seg til stórar og kostn aðar-
miklar útbyggingar í varandi orku og 
vónar og væntar tí, at landsstýrið 
viðurkennir og virðir henda góða 
viljan, og ger sítt til, at land og 
kommunur í felag megna at lyfta 
avbjóði ngunum, sum standa fyri 
framman – bæði í orðum og verki .

Málsetningurin hjá SEV er, at í 
2020 skulu 75% av elframleiðsluni á 
landi stava frá varandi orku .

Í hesum sambandi verður m .a . 
miðað eftir, at óstøðugu orku keld-
urnar sum vindur, sjóvarfall og alda 
betur kunnu koma til høldar í elveit-
ingini .

Samstarvsavtalan millum SEV 
og DONG Energy hevur alstóran 
týdn ing í hesum arbeiði, tí hon hevur 

júst til endamáls at fáa sum mest 
av varandi orkukeldum inn í elfram-
leiðsluna . 

Við til at orða veðurlagspolitikk
SEV-stjórin var, eftir áheitan frá 
landsstýrinum, í fjør við til at mynda 
ein arbeiðsbólk, ið orðaði upp skot til 
veðurlagspolitikk Føroya, sum løg-
tingið síðani á einum aðalorða skifti 
tók til eftirtektar .

Í oktober samtykti løgtingið ein-
mælt uppskot frá øllum flokkum 
á tingi – við veðurlagspolitikkinum 
sum grundarlagi – at skerja føroyska 
CO2-útlátið við í minsta lagi 20 
pro sentum í 2020 í mun til útlátið í 
2005 .

Løgtingssamtyktin áleggur eisini 
landsstýrinum at taka stig til at 
fyrireika uppskot til neyðugar lógar-
karmar fyri at fremja løgtingsins 
vilja .

Somuleiðis áleggur samtyktin 
lands stýrismanninum í veður lags-
málum annaðhvørt ár at lata løg-
ting inum eina støðufrágreiðing um, 
hvussu gongst við at røkka málinum 
at skerja útlátið av veðurlagsgassum 
– fyrstu ferð í løgtingssetuni 
2011-12 .

Frágreiðingin eigur sambært løg-
tings samtyktini at viðgera spurningin 
og møguleikarnar at seta enn hægri 
innlendis mál at skerja útlátið av 
veðurlagsgassum . 

SEV tekur undir við landsins veðurlagspolitikki

Annika Olsen, landsstýriskvinna í veðurlags- og orkumálum, og Páll á Reynatúgvu, nevndar-
formaður í SEV, avmyndað eftir ein kunnandi fund á SEV í fjørheyst um veðurlagspolitikk 
Føroya .

Árið, ið fór16 Árið, ið fór

Arbeiðið kring landið at taka gamlar 
elmálarar niður og seta nýggjar upp 
ístaðin, gongur eftir ætlan . Higartil 
(01 . 03 .10) eru 5 .500 málarar skiftir 
út ella útivið fjórðingurin av øllum 
málarunum í landinum, upplýsir 
innleggingardeildin hjá SEV .

Við hesi skipanini sleppur SEV m .a . 
undan at fara út at avlesa hvønn 
einstakan málara . 

Nýggju talgildu málararnir eru 
bundnir í eina fjaravlestrarskipan, 
sum ger tað møguligt hjá SEV at 
gera upp streymnýtsluna beinleiðis 
av høvuðsskrivstovuni á Landavegi 
92 í Havn . Og tey, ið eru við í 
skipanini, kunnu nú eisini – sum 

nevnt í aðrari grein – sjálv avlesa 
streymnýtslu sína og nýtsluna 
í krónum og oyrum umvegis 
heimasíðuna hjá SEV .

SEV miðar eftir at avlesa 
allar málarar í landinum um 
fjaravlestrarskipanina í 2016 . Trý fólk 
arbeiða burturav við at taka gamlar 
málarar niður og seta nýggjar upp 
ístaðin, sum kunnu samskifta við 
fjaravlestrarskipanina . Einir 2 .500 
málarar verða skiftir út um árið . 
Talan er um eina 10-ára verkætlan, 
sum byrjaði í 2006 og sum er mett 
at kosta einar 25 miljónir krónur 
tilsamans . 

Nýggj koblingsstøð varð tikin í 
brúk á elverkinum í Trongisvági 
1 . november .

Koblingsstøðin er knútapunktið 
í elnetinum í Suðuroyar norðraðu 
helvt .

Gomlu avbrótararnir vóru frá 
miðskeiðis í 1960-unum og í ringum 
standi . 

Ístaðin fyri at seta nýggju 

avbrótararnar har, sum teir 
gomlu stóðu, varð avgjørt at 
gera eina nýggja støð – og hetta 
var ein skilagóð avgerð, heldur 
Heri Mortensen, verkfrøðingur á 
framleiðsludeildini .

Nýggja støðin varð gjørd heilt 
liðug og royndarkoyrd, áðrenn 
farið varð í holt við at flyta 

háspenningskaðalarnar yvir í nýggju 
støðina .

Hetta hevði við sær, at flytingin 
frá gomlu til nýggju støðina gjørdist 
nógv lættari enn hon annars hevði 
verið .

– Onki er at ivast í, at hesin 
leisturin fer at verða brúktur í 
framtíðini, sigur Heri Mortensen .

Nýggj koblingsstøð í Trongisvági

Ætlanin er, at allir málarar í landinum skulu 
avlesast um fjaravlestrarskipanina í 2016 .

SEV avlesur 
nú 4. hvønn málara um fjaravlestrarskipanina

Inni í nýggju koblingsstøðini . Elverkið í Trongisvági
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Bæði nevnd og leiðsla í SEV vitjaðu í 
Keypmannahavn í sambandi við ST-
veðurlagstoppfundin har í desember . 

SEV-umboðini nýttu m .a . høvi til – 
saman við umboðum fyri landsstýrið 
– at hitta leiðsluna í størsta danska 
orkufelagnum, DONG Energy, har 
tosað varð um felags áhugamál við 
støði í GRANA-samstarvinum, sum 
partarnir undirskrivaðu í juni í fjør, 
og sum verður umrøtt nærri í aðrari 
grein .

SEV-umboðini vitjaðu eisini á 
fleiri áhugaverdum framsýningum, 
sum vóru hildnar í Keypmannahavn 

í sambandi við COP15-fundin, 
umframt sjálvandi í Bellasentrinum, 
har sjálvar tingingarnar um eina 
nýggja alheims veðurlagsavtalu fóru 
fram .

Tíverri spurdist ongin verulig 
avtala burturúr, tá samanum kom 
– bert ein yvirlýsing undir heitinum 
„Copenhagen Accord“ . Sambært 
henni skulu londini hvør sær royna 
at forða fyri, at hitin á jørðini økist 
við meira enn tveimum stigum . Ongi 
bindandi krøv eru tó í yvirlýsingini, 
hvørki fyri næstu 10 (2020) ella 
næstu 40 (2050) árini .

Harafturímóti eydnaðist Føroyum 
at fáa semju í lag við Danmark 
um at føroysku veðurlagsmálini 
verða sjónliga nevnd í eini komandi 
veðurlagsavtalu, soleiðis sum bæði 
løgting og landsstýri hava kravt . 
Ein líknandi avtala varð eisini gjørd 
millum Danmark og Grønland .

ST ætlar at gera eina nýggja roynd 
at fáa eina politiska og løgfrøðiliga 
bindandi veðurlagsavtalu í lag í 
Mexico Býi í desember í ár . Avtalan 
skal avloysa Kyoto-avtaluna, sum fer 
úr gildi í 2012 .

SEV á COP15

Umboð fyri SEV og landsstýrið á Avedøre-orkuverkinum hjá DONG Energy . F .v .: Kári A . Jacobsen, Pauli T . Petersen, 
Steinbjørn O . Jacobsen, Johan Dahl, John P . Danielsen, Marin Katrina Frýdal, Terji Nielsen og frásøgukvinnan hjá 
DONG Energy .

Árið, ið fór18 Árið, ið fór

Alheims stjórnarleiðarar royndu til tað síðsta at fáa eina nýggja veðurlagsavtalu snikkaða 
saman í Keypmannahavn, men tíverri til fánýtis .Mynd: Susan Walsh/AP

 DONG Energy bjóðaði 
umboðum fyri SEV og 
landsstýrið til døgurðafund 
í Nimb-hølunum í Tivoli, har 
GRANA-samstarvið og leiting 
eftir olju og gassi í Føroyum 
vóru millum samrøðuevnini . 
F .v .: Arne Poulsen, aðalstjóri 
í vinnumálaráðnum, Páll á 
Reynatúgvu, nevndarformaður 
í SEV, Johan Dahl, 
landsstýrismaður í elveitingar- 
og oljumálum , Anders 
Eldrup, aðalstjóri í DONG 
Energy, Hákun Djurhuus, stjóri 
í SEV, og Charles Nielsen, 
menningarstjóri í DONG 
Energy .
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Útferð 4. juni í Koltri
4 . juni skipaði starvsfólkafelagið fyri 
árligu starvsfólkaútferðini . Vit hittust 
øll á kaiini í Sørvági, og hagani sigldu 
vit framvið vøkru vestursíðuni av 
Vágoynni til Kolturs, har vit vórðu víst 
runt á oynni . Meðan tey flestu fóru 
upp á Høgakoltur, vóru nøkur eftir, 
sum tendraðu grillina, so øll fingu ein 
góðan bita, áðrenn leiðina varð løgd 
heim aftur um Gomlurætt . Sjálvandi 
vóru harmonikan og guitarin við, og 
lagið var av tí besta .

Starvsfólkadagur 
27. november í Havn
Á starvsfólkadegnum 27 . November, 
sum hesa ferð varð hildin í Sjón-
leikar  húsinum í Havn, varð aðal-
fundur í starvsfólkafelagnum . 
Nevndin varð afturvald . 

Á skránni á starvsfólkadegnum var 
eisini kunning frá leiðsluni . Hákun 
Djurhuus, stjóri, endaði dagin við 
einum sera áhugaverdum fyrilestri 
um menning í verki . Hákun tosaði 
millum annað um stóra týdningin av 
missión, visión, strategi og virðum, 
og gav lyfti um, at arbeiðið við at 
orða hesi fyri SEV fór at verða gjørt 
innan summarfrítíðina í 2010 .

Ársins herðaklapp 2009
Eisini varð „Ársins herðaklapp“ 
latið . SEV hevur nú í nøkur ár latið 
„Ársins herðaklapp“ til starvsfólk hjá 
felagnum, ið hava uppiborið rós . 

Hetta er eitt av hæddarpunktunum 
á starvsfólkadegnum, sum 
starvsfólkafelagið – saman við 
starvsfólkadeildini – skipar fyri í 
novembermánaða . Dagurin varð í ár 
hildin í Sjónleikarhúsinum í Havn .
 
„Ársins herðaklapp 2009“ fór til 
Jákup Brekká í Hvalvík . Hann hevur 
verið linjumaður – og eitt skifti eisini 
linjuformaður – hjá SEV í útivið 40 
ár . Umboð fyri starvsfólkafelagið og 
leiðsluna gera í felag av, hvør ið skal 
fáa ársins herðaklapp . Valt verður 
millum uppskot frá starvsfólkunum .

Í grundgevingunum fyri at lata 
Jákupi Brekká heiðurin, varð sagt, 
at „hesin maður er ein arbeiðsmegi, 
ið aðrir arbeiðsgevarar bert kunnu 
droyma um at hava í starvi . Jákup er 
altíð klárur at traðka til, tá boð eru 
eftir honum, óansæð nær tað er á 
samdøgrinum . Hann er arbeiðssamur 

og ágrýtin . Er ongantíð bangin fyri 
at taka nýggjar avbjóðingar á seg 
og loysa hesar . Hann er altíð fyrsti 
maður til arbeiðis . Hevur hann gjørt 
eina avtalu, so verður hon hildin . 
Hann er altíð blídligur og í góðum 
lag, og so er hann lættur at vera 
saman við“ .

Jákup Brekká varð síðani róptur 
upp at taka ímóti gávu, heiðursbrævi 
og blómutyssi sum viðurkenning fyri 
ársins herðaklappi . 

Jólatiltøk
4 . desember skipaði Starvs fólka-
felagið fyri Jólaborðhaldi í AB-hús-
inum á Argjum . Robert McBirnie 
undir helt, jólamenn komu á vitjan og 
starvs fólkafelagið hevði eisini skipað 
fyri stuttligari spurnarkapping .

Aftur í 2009 varð skipað fyri 
jólaveitslu fyri børnum . Veitslan 
varð hildin hósdagin 10 . desember 
á Landavegnum í Havn . Sum 
undanfarin ár, vórðu tað starvsfólk 
á skriv stovuni á Landavegnum, sum 
skipaðu fyri . Tveir jólamenn komu á 
vitjan og børnini fingu pakkar .

„Ársins herðaklapp 2009“ fór til Jákup Brekká í 
Hvalvík . Hann hevur verið linjumaður – og eitt skifti 
eisini linjuformaður – hjá SEV í útivið 40 ár .

Árið, ið fór20 Árið, ið fór

Oluffa undir Kletti, starvsfólkaleiðari:

Í nevndini hjá starvsfólkafelagnum 
sita Anna Vang, Otto West, Karsten 
Hansen og Sjanna Hentze . Fyrsta 
tiltakið, tey skipaðu fyri í 2009, var 
føstu lávints hald á Havnarverkinum . 
Men tað var ikki bara í Havn, at 
føstu lávintshald var . Eisini í Skála-
botni og í Suðuroy varð skipað fyri 
tunnu slátri . 

Starvsfólkadagur 30. apríl í 
Hósvík
Starvsfólkafelagið var eisini – saman 

við starvsfólkadeildini – við til at 
skipa fyri starvsfólkadegnum í bygd-
ar húsinum í Hósvík 30 . apríl, har 
millum annað nýggju arbeiðs klæðini 
vórðu sýnd fram fyri starvs fólkunum . 
Starvsfólkafelagið og starvs fólka-
deildin hava arbeitt saman um at 
finna fram til eina nýggja klædna-
skip an, og varð hendan sett í verk 
eftir summarfrítíðina .

Á skránni á starvsfólkadegnum var 
eisini kunning frá leiðsluni, og Diana 
Borg nýardóttir helt fyrilestur um 
samskifti .

Starvsfólkafelagið, 
starvsfólkadagar 
og starvsfólkatiltøk
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Flaggdagsrenningini og Fólka heilsu-
renningini, við millum annað at 
gjalda luttøkugjaldið . 

Útivikan 
Í viku 22 skipaði Fólkaheilsuráðið 
fyri Útivikuni . Endamálið varð at 
fáa fólk at seta bilin og ganga 
til og frá arbeiði . SEV tók fult og 
heilt undir við tiltakinum og heitti 
á starvs fólkini um at geva tí ans . Í 
sambandi við Útivikuna skipaði SEV 
hartil fyri eini kapping . Kappingin 
byrj aði mánamorgunin og endaði 
fríggjadagin og varð skipað soleiðis, 
at starvsfólkini – hvørja ferð, tey 
gingu til ella frá arbeiði – fingu eitt 
stig, sum samstundis var ein luta-
seðil . Treytin var, at teinurin, ið gingin 
varð, tók í minsta lagi 15 minuttir . 
Tá kappingin endaði á middegi 29 . 
mai, vórðu allir lutaseðlarnir savnaðir 
saman, og seinnapartin varð drigið 
um 8 vinningar . Kristian Thorleifsson, 
sum er linjumaður í Havn, vann 
høvuðsvinningin, sum var ein súkkla .

Tveir tímar – hvønn vegin
Í sambandi við Útivikuna var tað 
serliga eitt av starvsfólkunum, sum 
skaraði burturúr við sínum serliga 
máta at vera við í hesum tiltaki 
uppá . Tað var 56 ára gamli Tummas 
Joensen á Skála . Hann setti hvønn 
morgun bilin í Hvalvík og gekk 
síðani um dalar og fjøll til og frá 
arbeiðsplássi sínum í Vestmanna, 
har hann starvast sum vaktmeistari 
á Fossáverkinum . Túrurin um 
Hvalvíks skarð tók tveir tímar – hvønn 
vegin . Hetta helt leiðslan í SEV vera 
somikið stórt avrik, at tað ikki kundi 
fara afturvið borðinum soleiðis uttan 
víðari . Fyrrapartin 12 . juni kom so 
viðurkenningin, tá SEV-stjórin setti 
Tummasi stevnu norðuri í Sundum 
í Kollafirði . Har handaði Hákun 
Djurhuus tí spenta Tummasi Joensen 
eina fult útgjørda, nýmótans súkklu . 
Og saman við henni fylgdi sjálvandi 
eisini ein súkkluhjálmur, sum 
matchaði súkkluna . 

Heilsukanningar
Í september varð farið undir 
at heilsukanna starvsfólkini . 
Tað var Malan Egholm frá 
Fólkaheilsuráðnum, sum stóð fyri 
kanningunum . Hon stóð eisini 
fyri teimum landsumfatandi 
heilsukanningunum, sum 
myndugleikarnir settu í verk í fjør við 
tí endamáli at fáa greiði á, hvussu 
heilsustøðan hjá føroyingum í roynd 
og veru er – og júst somu kanningar 
vórðu gjørdar av starvsfólkunum 
hjá SEV . Talan var um sjálvbodna 
luttøku, og 112 starvsfólk tóku 
av . Endamálið við at geva 
starvsfólkunum tilboð um at verða 
kannaði var fyrst og fremst, at tey 
sjálvi gerast greið yvir, hvussu teirra 
egna heilsustøða er . 

Á starvsfólkadegnum 27 . 
november greiddi Malan Egholm 
frá úrslitunum av kanningini . Í 
stuttum vísti kanningin, at tveir 
triðingar av luttakarunum hava eitt 
kolesterolvirði, sum er í lagi . 27 % av 
luttakarunum roykja, at BMI í miðal 
er í hægra lagi og at fitiprosentið er 
ov høgt . Eisini fingu fleiri at vita, at 
teirra blóðtrýst er ov høgt og vórðu 
biðin um at fara til sín lækna at fáa 
hetta nærri kannað .

Fyrilestrar um kost og motión
Á hesum sama starvsfólkadegi helt 
Jóhanna á Tjaldrarfløtti ein fyrilestur 

um góðar kostvanar, og Magni Mohr 
greiddi frá um motión . Hetta var 
sera áhugavert, og arbeitt verður 
í leiðsluni víðari við tilboðum til 
starvsfólkini, sum kunnu betra um 
heilsustøðuna .

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

Trygdararbeiðið
Í 2009 hevur Trygdarnevndin á SEV 
millum annað arbeitt við at fáa 
nøktandi trygdarútgerð og at orða 
koyripolitikk . Eisini hevur verið arbeitt 
við at fáa sett eina skipan í verk til 
tess at fáa starvsfólk at fráboða 
„nær við óhapp“ fyri at betra um 
trygdina á arbeiðsplássinum . SEV 
„lænir“ starvsfólkið frá familjum 
teirra og ynskir tí, at starvsfólkið skal 
koma heim aftur til síni kæru í líka 
góðum standi, sum tá ið tey fóru til 
arbeiðis .

Persónskaðar
Hóast SEV arbeiðir skipað við 
trygdini, og at visónin er, at ongir 
skaðar henda, slepst ikki undan, at 
skaðar kunnu henda . Niðanfyri sæst 
tal av persónskaðum, sum hava havt 
við sær óarbeiðsføri í ein ella fleiri 
dagar umframt skaðadagin .

Hákun Djurhuus handaði tí spenta Tummasi Joensen eina fult útgjørda, nýmótans súkklu . 
Fyri at ganga um Hvalvísskarð til og frá arbeiðsplássi sínum í Vestmanna . Túrurin tók tveir 
tímar hvønn vegin 
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Annika F . Berg og Oluffa undir Kletti:

SEV hevur tann 17 . desember 2008 
orðað Heilsu-, Trygdar og Um hvørvis-
politikk (HTU), sum er alment tøkur á 
heimasíðuni hjá SEV www .sev .fo og 
hongur á øllum arbeiðs pláss unum . 

Heilsa
Í 2009 hevur SEV sett enn 
meira fokus á heilsuna hjá 
starvsfólkunum . Ein skipan við frukt 
á arbeiðsstøðunum hevur virkað í 
nøkur ár og varð víðkað í 2008 . 

Tað kann verða trupult hjá starvs-
fólkum, sum arbeiða í skiftis vaktum, 
at ganga til regluligar venjing-
ar . Tí eru venjingartól sett upp á 
teimum arbeiðsstøðum, sum hava 
vaktar skipan . Seint í 2008 varð ein 
reglugerð um stuðul til ítrótt og 
reglu ligar likamligar venjingar sett 
í gildi . Í stuttum ber hon í sær, at 
SEV stuðlar starvsfólkunum við at 
gjalda helvtina av útreiðslum teirra 
til ítrótt og líknandi, tó í mesta lagi 
kr . 1 .000,- um árið . Samstundis 
við at henda reglugerð kom í gildi, 
fingu starvsfólkini tilboð um í felag 
at tekna seg til tríggjar ella seks 

mánaðir í venjingarstøðum í Havn, 
Klaksvík ella á Tvøroyri .

Gongufelag
Starvsfólkini á Landavegnum í Havn 
tóku sjálvi stig til at ganga túr-
ar aftaná arbeiðstíð einaferð um 
vikuna . Fleiri túrar vórðu gjørdir eftir 
teirri sokallaðu Rossagøtuni – millum 
Hotel Føroyar og Norðasta Horn . Tey 
gingu eisini út á Gulan, niðan í gomlu 
Hoyvíkina og aðrastaðni . 

SEV stuðlar
SEV hevur eisini stuðlað 
starvsfólkum, sum hava luttikið í 

Heilsa, Trygd  
og Umhvørvi
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Burturkast
Gjørgnum virksemið hjá SEV 
verður nógv burturkast framleitt . 
Ein stórur partur av tí framleidda 
burturkastinum verður tyrvt og 
endurnýtt . Eisini verður burturkast 
sent til serviðgerð, t .e . millum annað 
kemikaliurestir . 

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

Umhvørvisóhapp
Tann 14 . apríl í 2009 hendi eitt 
oljuútlát frá Sundsverkinum, sum 
hevði við sær, at olja rann út í Kalds-
baksfjørð .

Óhappið hendi í sambandi við at 
dieselolja varð pumpað úr einum 
goymslu tanga yvir í ein dagtanga . 

Tiltøk vóru beinanvegin sett í 
verk til tess at basa oljuútlátinum . 
Upptakið av oljuni gekk væl, av tí 
at ættin lá beint inn í Kaldbaks-
botn, soleiðis at øll oljan savnaðist 

á einum stað . Tórshavnar 
kommuna stóð fyri upptakinum av 
oljuútlátinum . SEV fegnast um, at 
uppruddingin gekk so mikið væl, at 
onki sæst eftir oljudálkingina .

SEV hevur eftir hendingina framt 
munandi ábøtur til tess at forða 
fyri, at slíkt hendir aftur . M .a . er 
nýggj trygdarskipan gjørd mótvegis 
yvirpumping, eins og nýggir alarmar 
eru settir upp .

Mynd 1: Skimmarin hjá Tórshavnar kommunu varð brúktur at 
skúma oljuna omanav sjónum og pumpa niðan í tangar .

Mynd 2: Bark varð stroytt út yvir oljuna . Oljudálkaði sandurin saman 
við barkinum varð síðan grivin omanav og burturbeindur . 

Burturkast 2008-2009

Burturkast

Brenning (m3)

2008

2009

Tyrving (m3) Endurnýtslu (m3)Serviðgjørt (kg)
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Umhvørvið
Niðanfyri sæst ein mynd av teimum 
høvuðsárinunum, virksemið hjá SEV 
hevur á umhvørvið ísv . framleiðslu 
av el:

Vanliga elframleiðslan fer fram 
á 13 verkum, sum framleiða eftir 
tørvi . Av hesum 13 verkunum eru 
trý stór termisk 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 harafturat fýra vindmyllur 
í Neshaganum í Eysturoynni .

Útlát 
Eitt tað størsta árinið á umhvørvið er 
brenning av fossilum brennievnum . 
Størsti parturin av CO2-útlátinum 
frá virkseminum hjá SEV stavar frá 
oljunýtsluni til framleiðslu . Harnæst 
stavar CO2-útlátið frá oljunýtlsu til 
upphiting av bæði bygningum og 
motorum og síðani til oljunýtlsu til 
flutningin .

Høvuðsárin av virkseminum hjá SEV

Orkunýtsla:
Egin elnýtsla
Tungolja
Gassolja 
Bensin/Diesel

Nýtsla av 
hjálpievnum:
Vaskievni, olja 
og Kemikaliir

Vatn og Vind

Framleiðsla:
El
Fjarhiti

Útlát:
CO2, SO2, NOx, støv
tungmetallir

Spillivatn frá 
oljuútskiljara

Termisk útleiðing /
sjógvur til køling

Vatn frá turbinum

Burturkast:
Metal
Pappír / klútar
Kemikalierestir
Isoleringsrestir

Slam:
Oljuleivdir

Útlát av CO2 í 2009

Oljunýtsla til upphiting 
(bygn. og motorar); 852 tons CO2

Oljunýtsla til flutning; 
230 tons CO2

Oljunýtsla til framleiðslu; 
112.750 tons CO2

Útlát í alt: 113.787 tons CO2

Elframleiðsla í alt: 275.527 MWh
Specifik CO2: 413 g/kWh

Umhvørvisgóðkenning
 Sett í gildi
Umhvørvisgóðkenning av elverkinum á Sundi 11 . mars 2004

Umhvørvisgóðkenning av bunkringarskipan á Sundi .  
Ískoyti til góðkenning hjá elverkinum á Sundi . 23 . mars 2006

Umhvørvisgóðkenning av vindmyllum hjá SEV í Neshaga 14 . mai 2004

SEV hevur søkt um umhvørvisgóðkenning av elverkinum í Vági og um 
endurnýggjan av góðkenning av elverkinum á Sundi .
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Feilir um árið
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Í 2009 vóru 32 feilir á háspenn-
ings kervinum hjá SEV . Men í mun 
til undanfarin ár vóru bert 6 brek á 
luft linjunum kring landið .

Hetta kemst av, at veturin royndist 
væl, og at nógvar av luftlinjunum eru 
kaðallagdar . Somuleiðis sæst eisini 
eitt miðvíst viðlíkahaldsarbeiði aftur 
í tølunum, sigur Jón Nielsen, leiðari á 
rakstrar deildini hjá SEV .

Arbeiðið at leggja 0,4 KV kaðalar 
ístaðin fyri luftlinjurnar heldur fram . 
Tær síðstu luftlinjurnar á Tvøroyrar 
hvørva um trý ár .

Arbeiðið at leggja 10 og 20 
KV kaðalar millum bygdir gongur 
somuleiðis eftir ætlan .

– Í Sandoy og Vágum er hetta 
arbeiðið komið somikið langt, at 
held ur ongin luftlinja verður at síggja 
har um fá ár, sigur Jón Nielsen .

Hann sigur, at minkaða byggi virk-
semið í landinum hevur havt við sær, 
at betri stundir hava verið til at gjørt 
viðlíkahaldsarbeiði . Og hesum verður 
eisini tørvur á næstu árini .

Fleiri mastrar á 60 KV linju strekk-
inum millum Vestmanna og Havnina 
eru skiftar . Tær gomlu mastrarnar, 

ið vóru reistar miðskeiðis í seksti-
árunum, vóru illa slitnar av veðri og 
vindi .

Linjustrekkini millum Vestmanna 
og Havnina og millum Vestmanna 

og Skálabotn vóru bygd um somu 
tíð, og tí verður eisini neyðugt at 
skifta fleiri av teimum mastrunum 
komandi árini . 

32 órógv 
á háspenningsnetinum í fjør

Sløg av feilum 2009

Betjeningsfeilur  9,4%

Elverkfeilur 25,0%

Linjufeilur 18,8%

Ókend orsøk 15,6%

Annar Feilur 12,5% 

Transformastøð 9,4%

Kaðalfeilur 9,4%

Samtal = 32 
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Í sambandi við at amerikanski 
sendiharrin í Danmark, Laurie S . 
Fulton, var í Føroyum í mars og 
kunnaði seg um føroysk viðurskifti, 
stakk hon eisini inn á gólvið á 
Fossáverkinum hjá SEV í Vestmanna .

Eftir eina rundvísing á verkinum, 
har hon eisini fekk høvi at starta 
aðru vatnturbinuna, varð farið upp í 
fundarhølini, har SEV-leiðslan greiddi 
frá elorkuskipanini í Føroyum og 
framtíðar ætlanunum á hesum øki . 
Sendiharrin var ikki sørt hugtikin av 
at hoyra, at Føroyar teljast millum 
fimm tey fremstu londini í Evropa, tá 
ið ræður um elframleiðslu úr varandi 
orku .

Eisini helt hon kanningarnar, 
ið gjørdar verða í løtuni av 
møguleikunum fyri eini vatn-
vind-pumpuskipan og aldu- 
og sjóvarfalsorku, vera sera 
áhugaverdar . Somuleiðis fegnaðist 
hon um GRANA-samstarvið millum 
SEV og DONG Energy, sum umframt 
at fáa meira varandi orku inn á 
føroyska elnetið eisini skal stuðla 
uppundir og menna alheims 
elorkuskipanir .

Føroyar virka sum royndarøki í 
hesum granskingararbeiði, og tað 
helt Laurie S . Fulton eisini vera eitt 
frálíkt hugskot, tá hugsað verður um 
stødd og staðseting landsins .

Eftir tann hálvanannan tíma langa 
steðgin, ið var drúgvari enn ætlað, 
takkaði hon væl hýrd fyri seg og 
skundaði sær víðari í rokaðu skrá 
síni .

Amerikanski 

sendiharrin 
á vitjan hjá SEV

Laurie S . Fulton startar aðru vatnturbinuna á Fossáverkinum, meðan Pól Joensen, 
Hákun Djurhuus og Páll á Reynatúgvu fylgja hugagóðir við .

Hákun Djurhuus handar Laurie S . Fulton gávu frá 
SEV – eitt fat úr glasi, skapað sum klippfiskur .

Pól Joensen, verkmeistari á Fossáverkinum, Páll á Reynatúgvu, nevndarformaður, Laurie S . 
Fulton, sendiharri, Hákun Djurhuus, stjóri, og Finn Jakobsen, tekniskur stjóri .

Í kontrollrúminum á 
Fossáverkinum .Emil við Á , 
maskinmeistari (longst t .h .), 
var á vakt hendan dagin .
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Stað Maskina MW  Hk Maskintypa Maskinframleiðari Drív evni Ár Aldur  Tímar 

Botnur T1 1  1 .360 Pelton vatnturbina Voith Vatn 1965 44  173 .211 

Botnur T2 2  2 .719 Francis vatnturbina Voith Vatn 1966 43  132 .904 

Eiðisverkið T1 6,7  9 .109 Francis vatnturbina Voith Vatn 1987 22  80 .332 

Eiðisverkið T2 6,7  9 .109 Francis vatnturbina Voith Vatn 1987 22  74 .818 

Neshagi M1 0,15  204 Vindmylla ( fixed pitch) Nordtank Vindur 1993 16  101 .961 

Neshagi M2 0,66  897 Vindmylla ( variable pitch) Vestas Vindur 2005 4  28 .364 

Neshagi M3 0,66  897 Vindmylla ( variable pitch) Vestas Vindur 2005 4  29 .637 

Neshagi M4 0,66  897 Vindmylla ( variable pitch) Vestas Vindur 2005 4  23 .491 

Skopunarverkið M1 – M3 1,826  2 .483 4-T Mercedes og Deutz Gassolja 1984

Smáverk 1,7  2 .311 4-T Deutz, Mercedes, Perkins Gassolja

Strond M2 2,3  3 .127 4-T KV 12 SS Mirrleese Blackstone Gassolja 1965 44  78 .756 

Strond M3 3,6  4 .895 4-T 12 M 453 K Krupp Mak Gassolja 1982 27  43 .804 

Strond T1 1,4  1 .903 Francis vatnturbina Sulzer Hydro Vatn 1998 11  36 .263 

Sundsverkið M1 8,1  11 .013 4-T 9M43C Caterpillar/MaK Tungolja 2001 8  30 .639 

Sundsverkið M2 8,1  11 .013 4-T 9M43C Caterpillar/MaK Tungolja 2004 5  25 .277 

Sundsverkið M3 5,7  7 .750 4-T KV16MAJOR Mirrleese Blackstone Tungolja 1978 31  78 .360 

Sundsverkið M4 12,4  16 .859 2-T 12 L55 GSCA B&W Götaverken Tungolja 1983 26  141 .365 

Sundsverkið M5 12,4  16 .859 2-T 12 L55 GSCA B&W Götaverken Tungolja 1988 21  114 .492 

Tvøroyri M1 2  2 .719 4-T Nohab Gassolja 1973 36  85 .928 

Vágsverkið M1 2,7  3 .671 4-T 9 M 453 Krupp Mak Tungolja 1983 26  105 .267 

Vágsverkið M2 2,7  3 .671 4-T 9 M 453 Krupp Mak Tungolja 1983 26  106 .568 

Vágsverkið M3 4,32  5 .874 4-T 9M32C Caterpillar/MaK Tungolja 2004 5  34 .173 

Vestmanna Fossá 1 2,1  2 .855 Pelton vatnturbina Maier Vatn 1953 56  198 .972 

Vestmanna Fossá 2 4,2  5 .710 Francis vatnturbina Voith Vatn 1956 53  310 .694 

Vestmanna Heygav . 1 4,9  6 .662 Francis vatnturbina Voith Vatn 1963 46  196 .146 

Vestmanna Mýruv . 1 2,4  3 .263 Francis vatnturbina Voith Vatn 1961 48  324 .101 

Samlaður máttur:  101 MW

 137.833 Hk

Maskinyvirlit pr. 31/12 2009
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6kV Trans formara støðir 1 2 3 stk .

10kV Trans formara støðir 1 6 32 3 7 64 1 16 50 180 stk .

20kV Trans formara støðir 2 109 74 28 1 214 stk .

60kV Trans formara støðir 1 2 4 7 stk .

Samtal økir 1 1 6 37 3 7 111 142 28 1 1 16 50 404 stk.

6kV Trans formarar 2 4 6 stk .

10kV Trans formarar 1 6 38 3 7 74 1 17 57 204 stk .

20kV Trans formarar 4 127 96 32 1 3 3 266 stk .

60kV Trans formarar 1 3 12 16 stk .

Samtal økir 2 1 6 47 3 7 130 182 32 1 1 20 60 492 stk.

0,4kV kaðalskáp 13 20 78 492 29 29 1558 2275 504 7 38 10 214 11 827 6105 stk .

60kV linja 1,02 38,09 42,99 82,10 km .

60kV kaðal 0,09 13,61 14,81 28,50 km

20kV linja 66,48 60,04 12,21 12,03 150,75 km

20kV kaðal 11,46 132,91 138,22 34,90 0,56 0,63 4,30 322,98 km

10kV linja 3,53 17,36 13,84 11,59 9,58 7,87 17,33 53,26 134,35 km

10kV kaðal 0,52 3,47 30,74 0,16 7,23 67,26 1,47 28,11 56,39 195,35 km

6kV linja 2,19 7,17 9,36 km

6kV kaðal 0,17 0,07 0,16 0,40 km

0,4kV linja 0,76 1,20 0,90 4,13 6,99 km

0,4kV kaðal 1,10 3,62 11,56 60,15 2,75 3,00 198,19 275,45 55,57 0,55 3,45 0,38 1,76 28,84 0,94 94,71 742,00 km

Fjaravlisnir kWh málarar 59 66 112 115 80 114 1307 1997 742 52 172 151 54 2 488 5511 stk .

Ikki fjaravlisnir kWh málarar 3 9 162 2388 2 6 3932 8412 858 1 6 2 43 721 2 2422 18969 stk .

kWh málarar í alt/øki 62 75 274 2503 82 120 5239 10409 1600 53 178 2 43 872 54 4 2910 24480 stk.

Býtisvirkini



Árið, ið fór Árið, ið fór 31

Oljunýtslan í tonsum 19882009

Maks. last og tøkur máttur – meginøkið 19542009
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Avroknað elsøla 20052009 í MWh

Íløgur hjá SEV 1997 – 2009
Íløgur (mió. kr.) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vatnorkuverk 30,7 35,1 43,3 13,7 8,6 8,6 0,0 0,3 0,3 0,5 4,0 27,4 43,0

Onnur elgerðarverk 0,1 0,1 1,1 5,8 30,4 18,1 52,0 18,0 20,0 2,3 2,8 5,0 3,1

Býtisvirkir 12,5 21,0 13,8 13,6 14,6 19,5 17,4 18,6 18,2 32,8 41,9 41,1 19,6

Felagsognir 0,5 0,1 1,8 0,7 0,1 0,0 0,1 0,8 0,0 0 0,8 0,0 0

Jarðarognir - - - 1,5 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

Onnur rakstrargøgn 2,1 1,8 2,6 1,5 2,4 1,7 2,4 2,0 3,2 2,2 2,5 3,1 5,6

Tilsamans 45,9 58,1 62,6 36,8 51,3 47,9 71,9 39,7 41,7 37,8 52,0 76,6 71,8

Kundabólkur Tilsamans
2005

Tilsamans
2006

Tilsamans
2007

Tilsamans
2008

Tilsamans
2009

Broyting
20082009

1 . Landbúnaður, aling, fiskivinna og ráevnisvinna .  17 .154  19 .403  23 .364  23 .228  27 .194 17,1 

2 . Gerð, framleiðsla og byggivirksemi .  52 .284  57 .184  58 .845  58 .775  57 .170 -2,7

3 . Handils-, matstovu- og gistihúsvirksemi  19 .336  20 .451  22 .124  22 .804  22 .462 -1,5

4 . Flutningur, postur og fjarskifti .  20 .155  22 .518  23 .144 28 .681 31:053 8;3

5 . Fígging, trygging og aðrar vinnutænastur .  3 .806  3 .984  4 .075  4 .161  4 .141 -0,5

6 . Almennar og privatar tænastur,kirkjur,samkomur v .m .  34 .483  34 .885  39 .745  41 .195  39 .779 -3,4

7 . Gøtuljós .  6 .193  6 .588  6 .739  6 .967  6 .695 -3,9

8 . Sethús,íbúðir, summarhús og neyst .  75 .734  76 .585  78 .761  77 .387  80 .309 3,8

Avroknað elsøla íalt  229.145  241.598  256.797 263:198 268:803 2,1

Elframleiðslan álmanakkaárið  244.877  259.478  269.416  275.829  275.527 0,1

Viðm: Avrokn . elsøla fylgir ikki neyvt álmanakkaárinum, meðan elframleiðslan verður uppgjørd við árslok á hvørjum ári .

Munur millum avroknaða elsølu og uppgjørda framleiðslu er tap í linjum og transformarum umframt eginnýtslu hjá Sev og forskjótingar í avlestrartíðarskeiðum .

Íroknað elframleiðsluna er keypt el frá øðrum framleiðarum .



Árið, ið fór Árið, ið fór 33

Elframleiðslan fyri alt landið – elverksøkir 2009 Elframleiðsla pr. íbúgva í Føroyum 19702009

Elframleiðslan fyri alt landið 19542009
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Elframleiðslan fyri alt landið – elverksøkir 2009

Elframleiðslan í Suðuroy 19402009
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Alt SEV Loypandi 12mánaðar frá 19852009

Ársfrágreiðing
&

ársroknskapur
2009
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Døgnlastin fyri meginøkið mikudagin 7. okt 2009

Alt SEV Loypandi 12mánaðar frá 19852009
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Til eigararnar av elfelagnum sev

Átekning á ársfrásøgnina 
Vit hava grannskoðað ársfrásøgnina 
hjá Elfelagið SEV fyri roknskaparárið 
1 . januar – 31 . desember 2009 
við leiðslu átekning, leiðslu frá-
greið ing, nýttum rokn skap ar -
hátti, rakstrarroknskapi, fíggjar-
støðu, frágreiðing um eginogn, 
gjald førisfrágreiðing og notum . 
Ársfrásøgnin er gjørd eftir ársrokn-
skap arlógini .

Ábyrgd leiðslunnar av 
ársfrásøgnini 
Leiðslan hevur ábyrgdina av at 
gera eina ársfrásøgn, ið gevur eina 
rættvísandi mynd samsvarandi 
ársrokn skaparlógini . Henda ábyrgd 
ber í sær, at felagið støðugt hevur 
tað innanhýsis eftirlit, ið skal til, 
fyri at ársfrásøgn kann gerast, sum 
gevur eina rætt vísandi mynd uttan 
týðandi skeivleikar, uttan mun til um 
skeivleikarnir standast av sviki ella 
mis tøkum, at nýttur verður hóskandi 
roknskaparháttur, og at rokn skapar-
ligu metingarnar, sum gjørdar eru, 

eftir um støð unum mugu ætlast at 
vera rímiligar . 

Grannskoðanin og ábyrgd 
grannskoðarans
Okkara ábyrgd er við støði í grann-
skoð anini at gera eina niðurstøðu um 
árs frásøgnina . Vit hava grann skoðað 
sam svarandi galdandi føroyskum 
grannskoðanarreglum, ið krevja, at 
vit halda tey etisku krøvini og leggja 
til rættis og grannskoða fyri at fáa 
grundaða vissu fyri, at tað ikki eru 
týðandi skeivleikar í ársfrásøgnini . 

Grannskoðanin ber í sær, at 
gjørt verður tað arbeiði, sum skal 
til fyri at fáa grannskoðanarprógv 
fyri upp hæddum og upplýsingum í 
ársfrásøgnini . Grann skoð arin metir 
um, hvat arbeiði skal gerast, herundir 
metir hann um vandan fyri týðandi 
skeiv leikum í ársfrásøgnini, uttan 
mun til um skeiv leikarnir stand-
ast av sviki ella mistøkum . Grann-
skoðarin metir eisini um innan hýsis 
eftirlitið, ið skal til, fyri at felagið 
kann gera eina ársfrásøgn, sum 
gevur eina rætt vísandi mynd, 
hetta verður gjørt fyri at leggja 

grann  skoðanina til rættis eftir 
umstøðunum og ikki fyri at gera eina 
niðurstøðu um dygdina á innanhýsis 
eftir  litinum . Grannskoðanin ber 
eisini í sær, at støða verður tikin 
til, um roknskaparhátturin, sum 
leiðslan nýtir, er hóskandi, um 
tær roknskaparligu met ing ar, sum 
leiðslan hevur gjørt, eru rímiligar, og 
hvussu ársfrásøgnin sum heild er 
gjørd . 

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

Grannskoðanin hevur ikki givið 
orsøk til fyrivarni . 

Niðurstøða
Tað er okkara fatan, at ársfrásøgnin 
gevur eina rætt vísandi mynd av 
felag sins ognum, skyldum og fíggjar-
ligu støðu 31 . desember 2009 og av 
úrslitinum av virk semi og peninga-
streymi felagsins í rokn skapar árinum 
1 . januar – 31 . desember 2009 
samsvarandi ársroknskaparlógini .

Átekning frá óheftum grannskoðara

Tórshavn hin 9 . apríl 2010

NOTA
Løggilt grannskoðanarvirki P/F

 Hans Laksá Jóannes Olsen 
 løggildur grannskoðari skrás . grannskoðari 
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Vit leggja við hesum fram ársfrásøgn 
fyri felagið fyri 2009 . Ársfrásøgnin 
er gjørd í samsvari við ásetingarnar 
í ársroknskaparlógini og viðtøkum 
felagsins .

Tað er okkara fatan, at nýttur 
roknskaparháttur er hóskandi og 
tryggjar, at ársfrásøgnin gevur eina 
rættvísandi mynd av felagsins 

ognum, skyldum, fíggjarligu støðu 
og av úrslitinum av virksemi og 
peningastreymi felagsins . 

Ársfrásøgnin verður løgd fyri 
aðalfundin, og mælt verður til at 
góðkenna hana .

Tórshavn, hin 9 . apríl 2010

Roknskaparátekning

Nevnd: 

_____________________________  _____________________________   _____________________________
 Páll á Reynatúgvu, form .  Jákup Suni Lauritsen, næstform . Marin Katrina Frýdal

_____________________________  _____________________________   _____________________________
 Steinbjørn O . Jacobsen Kári E . Jacobsen Niels Olaf Eyvindsson

_____________________________ 
 Pauli T . Petersen

Stjórn: Fíggjarleiðsla:

_____________________________    _____________________________
 Hákun Djurhuus  John P . Danielsen
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Lyklatøl
2009 2008 2007 2006 2005

Rentabilitetur 

Renting av eginogn 1,0% -9,1% 3,4% 4,8% 13,5%

Ognaravkast 6,0% 4,3% 11,8% 15,7% 17,2%

Yvirskotsstig 24,8% 7,5% 25,6% 34,4% 39,5%

Umsetningsferð av aktivum 0,24 0,57 0,46 0,46 0,43

Soliditetur 

Eginognarpartur 82,1% 67,3% 66,2% 65,9% 63,2%

Onnur 

Ársverk í miðal 153 140 145 145 145

Útrokning av lyklatølum

Lyklatøl eru roknað út eftir tilmælum frá Den Danske Finansanalytikerforening

Renting av eginogn Ársúrslit x 100

Miðal eginogn

Ognaravkast Úrslit av vanligum rakstri x 100

Aktiv tilsamans

Yvirskotsstig Úrslit av vanligum rakstri x 100

Nettosøla

Umsetningsferð 
av aktivum

Nettosøla

Aktiv tilsamans

Eginognarpartur Eginogn ultimo x 100

Aktiv tilsamans
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Høvuðstøl 
Allar upphæddir í TDKK

2009 2008 2007 2006 2005

Rakstrarroknskapur 

Nettosøla 279 .870 276 .860 249 .105 238 .359 226 .072

Úrslit av vanligum rakstri 69 .282 20 .752 63 .795 81 .992 89 .391

Úrslit av fíggjarligum postum -5 .210 -3 .533 -2 .293 -5 .847 -7 .574

Úrslit av óvanligum rakstri 0 0 0 0 0

Ársúrslit 9 .257 -31 .138 12 .036 16 .217 22 .256

Fíggjarstøða 

Aktiv tilsamans 1 .151 .024 484 .126 539 .325 523 .545 520 .241

Flutt til avskrivingargrundarlag  102 .706 47 .315 70 .350 26 .046 37 .458

Eginogn 945 .563 325 .987 357 .125 345 .089 328 .872

Peningastreymar 

Netto peningastreymar frá 

 Rakstri 44 .164 19 .332 71 .535 74 .062 80 .602

 Íløgum -71 .856 -76 .613 -52 .038 -38 .410 -44 .177

 Fígging 40 .158 -18 .018 -18 .930 -21 .030 -28 .629

Ársins peningastreymar 12.466 75.299 567 14.622 7.796
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rentu, eisini tan parturin, sum er 
byggilán til verkætlanina „Eiði 2”, har 
rentan skal endurskoðast við árslok 
2013 .

Uttanhýsis umhvørvi
Felagið hevur fokus á umhvørvið, 
og leggur tí stóran dent á, at 
umhvørviskrøv og aðrar reglur og 
krøv á økinum til eina og hvørja tíð 
verða fylgd .

Vitanarstøði
Felagið leggur stóran dent á, at 
hóskandi vitan og arbeiðsroyndir 
eru á øllum økjum í virkseminum . 
Í tann mun, hetta verður mett 
neyðugt, verður skipað fyri hóskandi 
eftirútbúgving av starvsfólki .

Menning
Felagið arbeiðir framhaldandi við at 
menna veitingartrygdina og góðskuna . 
Arbeitt verður við ætlanum at økja 
tann partin av framleiðsluni, sum 
byggir á varandi orkukeldur so sum 
vatn, vind alda og sjóvarfall . Hettar 
verður gjørt sum liður í at náa settu 
almennu málunum um meira av 
varandi orku og avmarking av CO2-
útláti .

Útlit fyri rakstrarárið 2010
Útlit eru fyri, at raksturin í 2010 
fer at geva eitt minni avlop áðrenn 
avskrivingar . Eftir avskrivingar verður 
talan um eitt munandi hall .

Inntøkan, sum fyri meginpartin byggir 
á selda elmegi og prísin fyri hesa, 
verður helst áleið hin sama, sum í 
2009, meðan rakstrarútreiðslurnar 
verða munandi hægri, serstakliga 
verður roknað við munandi hægri 
útreiðslum til olju enn árið fyri .

Staðfestast kann, at SEV far ikki 
myndugleikaloyvi til at hækka 
elprísirnar, og verður inntøkan tí helst 
einar 20 mió . kr . minni enn ætlað .

Av útreiðslunum kann út frá 
oljuprísstøðinum meginpartin av 
fyrsta kvartali í 2010 roknast við, at 
oljuútreiðslurnar verða einar 106 mió 
kr . ella einar 30 mió . kr . meira enn 
árið fyri . Ein skaði á einum generatori 
á Fossaverkinum, sum kom í februar 
2010, fer helst at kosta einar 3 mió . 
kr . 

Við fyrivarni fyri oljuprísbroytingum 
og óvæntaðum skaðum ella øðrum 
óvart íkomnum rakstrarútreiðslum 
kann samanumtikið sigast, at 
rakstrarúrslitið í 2010 verður helst 
nakað væl verri enn undanfarin ár .

Hettar merkir eisini, at uttan umsókta 
loyvi til nevndu elpríshækking fer 
gjaldførisavlopið frá rakstrinum 
valla at strekkja til rindan av 
lániavdráttum sambært galdandi 
lániavtalum . Sostatt verður ongin 
eginfígging til ætlaðu íløgurnar uppá 
meira enn 100 mió . kr . Eitt úrslit við 
so lítlari eginfígging er ikki nøktandi, 
um SEV umframt at gera íløgur í 
endurnýggingar á dieselverkunum 

og útbygging av netinum eisini skal 
fremja neyðugu íløgurnar í útbygging 
av varandi orkukeldum til tess 
at náa settu málunum sambært 
veðurlagsálitinum, samtykt av 
landsstýri og løgtingi .

Hendingar eftir roknskaparlok 
Frá degnum fyri fíggjarstøðuni til 
í dag er einki hent, sum ávirkar 
metingina av ársfrásøgnini .
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Høvuðsvirksemi 
Elfelagið SEV er eitt interkommunalt 
lutafelag, ið hevur til endamáls at 
fáa til vega elmegi og býta hana 
millum íbúgvarnar í lima komm un-
unum . Eftir viðtøkum elfelagsins 
skal endamálið fremjast sambært 
vinnuligum meginreglum, á bú-
skap arliga tryggum støði og við 
fyriliti fyri náttúru og umhvørvi . 
Eftir elveitingarlógini skal SEV 
(netvirksemið) fíggjarliga hvíla í sær 
sjálvum, soleiðis at inntøkurnar eru 
hóskandi til at gjalda fyri rakstur og 
ætlaðar neyðugar íløgur .

Allar kommunur í Føroyum eru limir 
í SEV . Limirnir hefta fram til árslok 
2008 bæði fyri skuld felagsins 
og møguligum rakstrarhalli . Frá 1 . 
januar 2009 hefta kommunurnar 
einans fyri felagsins skyldum yvirfyri 
starvsfólkunum .

Frágreiðingin fevnir um virksemið hjá 
felagnum í tíðarskeiðinum 01 .01 .09 
– 31 .12 .09 .

Gongdin í virksemi og fíggjarligu 
viðurskiftunum hjá felagnum
Rakstrarúrslitið fyri 2009 gjørdist eitt 
avlop uppá 9,3 mió . kr . móti einum 
halli uppá 31,1 mió kr . árið fyri . Eftir 
fíggjarætlanini fyri 2009 , samtykt 
í november 2008, varð roknað við 
einum rakstraravlopi uppá 7,9 mió . 
kr .

Inntøkurnar vóru 279,9 mió . kr . 
Hettar er uml . 3 mió . kr . meira enn 

árið fyri, men 7,1 mió . kr . minni enn 
ásett í fíggjarætlanini fyri 2009 . 
Høvðusorsøkin hertil er, at neyðugt 
myndugleikaloyvi fekst ikki til ætlaðu 
elpríshækkingina uppá 4 oyru/kWh . 
Elsølan máld í kWh var áleið óbroytt .

So gott sum øll inntøkan stavar 
frá elsølu .

Útreiðslurnar vóru áðrenn 
avskrivingar 215,8 mió . kr . ella 
13,3 mió . kr . minni enn ásett í 
fíggjarætlanini . 

Tað eru serstakliga oljuútreiðslurnar, 
sum hava minka um samlaðu 
útreiðslurnar . Meðal oljuprísirnir 
vóru munandi lægri í 2009 enn 
mett var, tá fíggjarætlanin varð 
samtykt í november 2008 . Eftir 
ætlanini fór oljan at kosta SEV 
97,3 mió . kr . Endaligi kostnaðurin 
var bert 75,9 mió . kr . Framleiðslan 
á oljuriknu elverkunum vaks bert 
0,7 % Tí ávirkar vøksturin í brúktu 
oljunøgdunum ikki stórvegis .

Aðrar rakstrarútreiðslur til lønir, 
tilfar og tænastuveitingar gjørdust 
samanlagt 10 mio . kr . størri enn 
ásett í fíggjarætlanini .

Rentuútreiðslurnar, netto vóru 5,2 
mió . kr . Hettar er 1,7 mió minni 
enn ásett í fíggjarætlanini og er 
orsakað av, at ætlaða lánitøkan 
til vatnorkuútbyggingina varð tikin 
seinni á árinum, enn upprunaliga 
ætlað . 

Avskrivingarhátturin er frá 1 . januar 

2009 broyttur eftir boðum frá 
Elveitingareftirlitinum . Ognarvirðini 
eru munandi broytt frá 1 . Januar 
2009, og eru avskrivingartíðirnar 
samstundis fyri flestu ognir eisini 
munandi longdar . Hettar fer ikki 
í fyrstani at broyta samlaðu 
avskrivingarnar munandi, men 
sum frálíður verður talan um 
munandi broytingar . Við støði í 
hesum broytingum verður samlaða 
avskrivingin í 2009 uml . 54,8 mió .kr .

Íløgur
Íløgurnar í materiella støðisogn vóru 
70,6 mió . kr . Hettar er 35,6 mió . kr . 
minni enn ástett í fíggjarætlanini, og 
6 mió kr . minni enn árið fyri . Mun-
urin millum ætlan og framdar íløgur 
stav ar fyri meginpartin frá íløgunum 
í vatn- og vindorku . Til vatnorku 
fóru 14,7 mió .kr . minni enn ætlað, 
hettar fyrst og fremst orsakað av, 
at íløguarbeiðini vóru sett í verk 
seinni enn ætlað . Tær 9 mió . kr . sum 
settar vóru av til vindorku, vórðu ikki 
brúktar .

Serligir váðar
Felagið hevur avmarkaðan váða av 
ein støkum kundum, og felagið ansar 
støðugt eftir skuldarbindingini hjá 
kundum mótvegis felagnum . 

Felagið er í ávísan mun viðkvæmt 
fyri broytingum í rentustøði, men 
hevur valt ikki at tryggja móti 
rentuváða við rentupositiónum ella 
líknandi . Verandi lán hava øll fasta 

Ársfrágreiðing
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Broyting í útsettum skatti vegna 
broytt skattaprosent, verður 
innroknað í rakstrarroknskapin .

FÍGGJARSTØÐA

Materiell støðisogn

Materiell støðisogn verður mátað í 
fíggjarstøðuni til kostprís frádrigið 
samanløgdu avskrivingarnar ella 
til endurvinningarvirði, har hetta er 
lægri . Endurvinningarvirðið er virðið 
á ognini við framhaldandi nýtslu ella 
við sølu .

Kostprísurin verður roknaður sum 
beinleiðis og óbeinleiðis nýtsla av 
tilfari og løn .

Í sambandi við at nýggj elveiting ar-
lóg varð sett í gildi 1 . januar 2009, 
varð av Elveitingareftirlitinum kravt, 
at avskrivingaráramálið á støði sogn-
ini skuldi broytast munandi, og hetta 
skuldi gerast aftur til upprunaliga 
útveg anarárið, og hetta hevur 
viðført at materiella støðisognin 
er javnað pr . 1 . januar 2009 við kr . 
629 .049 .604 .

Vørugoymslur
Vørugoymslur verða mátaðar til 
kostprís eftir FIFO-háttinum ella 
nettosøluvirðinum, har hetta er 
lægri .

Kostprísur fyri rávørur, hjálpitilfar og 
handilsvørur verður mátaður sum 
keypsprísur umframt kostnað, sum er 
beinleiðis knýttur at keypinum .

Kostprísur fyri lidnar vørur og fyri 
vørur undir framleiðslu verður 
mátaður sum virðið av beinleiðis og 
óbeinleiðis brúktum tilfari og løn .

Áogn
Áogn verður mátað sum áljóðandi 
virði við frádrátti av møguligum 
tapsvanda grundað á eina meting av 
hvørjum einstøkum skuldara .

Fíggjarlig støðisogn
Fíggjarlig støðisogn er virðisásett til 
útveganarvirði .

Virðisbrøv (umferðarfæ)
Lánsbrøv eru upptikin til kursjavnað 
virði . 

Útsettur skattur
Útsettur skattur verður roknaður av 
øllum viðkomandi tíðarbundnum 
munum millum roknskaparlig og 
skattlig virðir av aktivum og skyldum . 
Útsettur skattur verður innroknaður 
við støði í teimum skattareglum og 
skattasatsum, sum eru galdandi á 
statusdegnum . Útsett skattaaktiv, 
harundir skattavirðið av framfluttum 
skattligum hallum, verða innroknað 
til tað virði, aktivið kann væntast at 
kunna realiserast fyri .

Aktuellur skattur

Skyldugur skattur og skattaaógn 
verða innroknað í fíggjarstøðuna við 
teirri upphædd, sum kann útroknast 
av skattskyldugu inntøkuni fyri 
árið, javnað fyri skatt viðvíkjandi 
undanfarnum árum .

Skuld
Langfreistað skuld verður mátað í 
fíggjarstøðuni til kostprís, tá skuldin 
verður stovnað . Skuldin verður 
hereftir innroknað til amortiseraðan 
kostprís . Kurstap og lánsútreiðslur 
verða býttar sundur yvir 
afturgjaldstíðina við støði í roknaðu 
effektivu rentuni tann dagin skuldin 
varð stovnað .

Stuttfreistað skuld verður mátað 
til amortiseraðan kostprís, og hetta 
svarar vanliga eisini til áljóðandi virði .

Skyldug eftirløn
Eftirlønarskyldur verða avsettar 
sambært útrokning frá aktuari .

Eginogn
Elfelagið SEV er eitt interkommunalt 
lutafelag, har allar kommunur í 
Føroyum eru limir . Eginognin hjá 
teimum einstøku kommunum 
verður við árslok gjørd upp í mun til 
íbúgvaratalið . 

LYKLATØL
Hesi eru útroknað sambært 
tilmælum frá „Den Danske 
Finansanalytikerforening“ .

PENGASTREYMSUPPGERÐ
Pengastreymsuppgerðin verður 
uppsett eftir óbeinleiðis háttinum og 
vísur pengastreymin hjá felagnum 
fyri roknskaparárið býttan á rakstur, 
íløguvirksemi og fíggingarvirksemi, 
broytingar í tøkum peningi við 
ársbyrjan og ársenda .

Pengastreymar frá rakstri umfatað 
ársins úrslit av rakstrinum tillagað 
fyri ikki likvidar rakstrarpostar, 
broyting í rakstrarkapitali og goldnan 
skatt .

Pengastreymur frá íløguvirksemi 
umfatar reguleringar fyri gjøld 
í samband við keyp og sølu 
immateriellum og materiellum 
støðisognum umframt keyp og sølu 
av feløgum .

Pengastreymur frá fíggingarvirksemi 
umfata fígging frá og vinningsbýti 
til partaeigarar . Harafturat umfatar 
pengastreymurin eisini upptøku av 
lánum og avdráttir av langfreistaðari 
skuld .

Tøkur peningur er tað, sum 
felagið hevur í tøkum peningi og 
stuttfreistaðum virðisbrøvum, 
sum uttan hóvasták kunnu 
umsetast til tøkan pening . Her er 
talan um virðisbrøv, har vandin 
fyri virðisbroytingum er ógvuliga 
avmarkaður .
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Alment
Ársfrásøgnin er gjørd í samsvar við 
ásetingarnar í ársroknskaparlógini 
fyri miðal stór feløg í C-flokkinum . 
Felagið avsetur nú eftirlønarskyldur 
í roknskapinum . Burtursæð frá 
framm anfyri nevnda er rokn skap-
arhátturin óbroyttur samanborið við 
undanfarna ár . 

Upphæddir í rakstrarroknskapi, 
fíggjar støðu og notum v .m . verða 
avrundað til heil tøl uttan desimalir . 
Av tí, at tølini verða avrundað hvørt 
fyri seg, kunnu avrund ingar munir 
vera millum upplýstar saman-
teljingar og summin av teimum 
undir liggjandi tølunum .

Alment um innrokning og máting
Í rakstrarroknskapinum verða inn-
tøkur innroknaðar so hvørt sum tær 
verða forvunnar, harundir virði sjavn-
ingar av fíggjarligari ogn og skuld . Í 
rakstrarroknskapinum verða somu-
leiðis allar útreiðslur, harav av- og 
niður skrivingar innroknaðar .

Í fíggjarstøðuni verða ognir inn rokn-
aðar, tá tað er sannlíkt, at fram tíðar 
fíggjarligir fyrimunir fara at koma 
felagnum til góðar, og virði av ognini 
verður mett álítandi . Skuld verður 
innroknað í fíggjar støðuna, tá hon er 
sannlík og kann mátast álítandi . Ogn 
og skuld verða innroknað til kost-
prís, og eftir hetta verður hvør rokn-
skaparpostur viðgjørdur, sum lýst 
niðan fyri .

Við innrokning og máting verður atlit 
tikið til væntað tap og váðar, ið vísa 
seg áðrenn ársfrásøgnin er liðug, 
og sum kunnu sanna ella avsanna 

viðurskifti, sum vóru til staðar við 
roknskaparlok .

UMROKNING AV ÚTLENDSKUM 
GJALDOYRA OG KURSTRYGGJAN
Ársfrásøgnin er í donskum krónum .

Leypandi verða transaktiónir í 
útlendskum gjaldoyra umroknaðar til 
danskar krónur við gjaldoyrakursinum 
á transaktiónsdegnum . Áogn, skuld 
og aðrir moneterir postar í útlendsk-
um gjaldoyra verða umroknaðar til 
danskar krónur við gjaldoyrakursinum 
á degnum fyri fíggjarstøðuni . Stað-
festur og ikki staðfestur vinningur 
ella tap av umrokning av útlendskum 
gjaldoyra verður innroknað í rakstrar-
roknskapin undir fíggjarligum postum .

RAKSTRARROKNSKAPUR

Nettosøla 
Inntøkur við sølu av vørum og 
tænastum verða tiknar við í rakstrar-
roknskapin, um veiting er farin fram, 
og keyparin hevur yvirtikið váðan 
fyri árslok . Nettosølan verður mátað 
uttan MVG .

Útreiðslur
Hesin postur umfatar kostnað í 
samband við keyp av vindorku, olju, 
tilfar, og aðrar tænastuveitingar, 
umframt annan fyristingarkostnað .

Avskrivingar
Avskriving og amortisering av 
materiellari støðisogn verður 
løgd soleiðis til rættis, at tað fer 
fram ein skipað avskriving av 

støðisognini grundað á eina meting 
av brúkstíðini . Materiell støðisogn 
er tikin upp til kostprís, og avskrivað 
verður liniert . Avskrivingartíðin er frá 
3 til 50 ár . 

Fíggjarpostar
Sum fíggjarpostar verða inn-
rokn aðar rentuinntøkur, rentu-
útreiðslur, staðfestur og óstað-
festur kursvinningur og –tap av 
virðis brøvum, skuld og flyting í 
fremmandum gjaldoyra, amortisering 
av fíggjarligum aktivum og 
skyldum umframt rentuútreiðslur . 
Fíggjar  inntøkur og fíggjarligir 
kostn aðir verða innroknaðir við 
teimum upphæddum, sum hoyra 
roknskaparárinum til .

Óvanligir postar
Hesin postur umfatar inntøkur og 
útreiðslur, ið stava frá hendingum 
ella flytingum, sum klárt skilja seg 
frá úrslitinum av vanliga rakstrinum 
hjá felagnum, og sum tí ikki kunnu 
væntast at vera afturvendandi .

Skattur
Skattur av ársúrslitinum, sum fevnir 
um aktuellan skatt fyri árið umframt 
broytingar í útsettum skatti, verður 
innroknaður í rakstrarroknskapin við 
tí parti, sum viðvíkur ársúrslitinum . 
Skattur viðvíkjandi møguligum 
bók ingum beinleiðis á eginognina, 
verður innroknaður á eginognina . 
Tann skattur, sum verður førdur í 
rakstrarroknskapin, verður flokkaður 
sum ávikavist skattur av vanligum 
rakstri og skattur av óvanligum 
postum .

Nýttur 
roknskaparháttur
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AKTIV Nota 2009

tkr. 
Byrjunarfíggjar
støða 01.01.09

tkr. 
2008

Fastar ognir, elverk v .m . 2,3,4,8 1 .021 .503 .935 973 .613 344 .563

Íløguarbeiði í gerð 12 .822 .210 46 .070 46 .070

Materiell støðisogn 1.034.326.145 1.019.683 390.633

Partapeningur 4 .975 .168 4 .975 4 .975

Fíggjarlig støðisogn 4.975.168 4.975 4.975

STØÐISOGN TILSAMANS 1.039.301.313 1.024.658 395.608

Olja á goymslu 18 .554 .895 8 .469 8 .469

Tilfar á goymslu 10 .936 .942 9 .452 9 .452

Arbeiði í gerð fyri fremmanda rokning 176 .250 623 623

Goymslur tilsamans 29.668.087 18.544 18.544

Elskuldarar 9 32 .724 .333 35 .794 35 .794

Skuldarar aðrir 3 .744 .617 4 .868 4 .868

Onnur áogn 8 .813 .139 5 .004 5 .004

Skuldarar tilsamans 45.282.089 45.666 45.666

Lánsbrøv 7 .348 40 40

Virðisbrøv 7.348 40 40

Tøkur peningur 36.764.845 24.268 24.268

OGN Í UMFERÐ TILSAMANS 111.722.369 88.518 88.518

AKTIV TILSAMANS 1.151.023.682 1.113.176 484.126

Fíggjarstøða 31. desember
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Nota 2009
tkr. 

2008

Inntøkur 1 279.869.614 276.860

Vindorkukeyp 2,3,4 -2 .699 .562 -2 .185

Oljuútreiðslur 2,3,4 -75 .853 .709 -119 .923

Tilfar og tænastuveitingar 2,3,4 -69 .757 .144 -78 .545

Lønir 2,3,4,5 -62 .276 .848 -55 .454

Útreiðslur tilsamans 210.587.263 256.107

Úrslit av vanligum rakstri 69.282.351 20.753

Avskrivingar 2,3,4,8 -54 .814 .967 -48 .357

Úrslit áðrenn fíggjarpostar og skatt 14.467.384 27.604

Fíggjarpostar, netto 7 -5 .210 .104 -3 .534

Úrslit áðrenn skatt 9.257.280 31.138

Skattur 6 0 0

Ársúrslit 9.257.280 31.138

Býti av ársúrsliti

Flutt úrslit 321 .846 .965 352 .985

Javning til primo 610 .319 .053 0

Ársúrslit 9 .257 .280 -31 .138

Tilsamans 941.423.298 321.847

Skotið verður upp at býta upphæddina soleiðis

Flutt úrslit 941 .423 .298 321 .847

Tilsamans 941.423.298 321.847

Rakstrarroknskapur
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(1.000 kr.) 2009 2008

Ársúrslit 9 .257 -31 .138

Avskrivingar  54 .815 48 .357

Likviditetsbroyting frá rakstri 64.072 17.219

 

Broyting skuldarar 359 -5 .497

Broyting stuttfreistað skuld -9 .144 -6 .044

Broyting goymsla olja -10 .086 11 .650

Broyting goymsla tilfar -1 .038 2 .004

44 .163 19 .332

 

Íløgur: Støðisogn, broyting í arbeiði í gerð  -71 .856 -76 .613

Partabrøv  0 0

Goldnir avdráttir  40 .158 -18 .018

Likviditetsbroyting 12.465 75.299

 

Kassa- og bankapeningur primo 24 .268 99 .526

Lánsbrøv primo 39 80

Likviditetur ultimo 36.772 24.307

 

Likviditetur ultimo:

Kassa- og bankapeningur 36 .765 24 .268

Lánsbrøv 7 39

36.772 24.307

Kapitalfrágreiðing
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PASSIV Nota 2009

tkr. 
Byrjunarfíggjar
støða 01.01.09

tkr.
2008

Innskot 4 .139 .875 4 .140 4 .140

Kapitalkonto 941 .423 .298 935 .896 321 .847

EGINOGN TILSAMANS 10 945.563.173 940.036 325.987

Avsetingar til skylduga eftirløn 18 .730 .552 15 .000 0

Útsettur skattur 6 0 0 0

Avsetingar tilsamans 18.730.552 15.000 0

Lán 11 145 .954 .641 105 .797 105 .797

Langfreistað skuld 145.954.641 105.797 105.797

Elognarar 12 18 .682 .759 18 .667 18 .667

Aðrir ognarar 19 .472 .018 31 .476 31 .476

Skyldug frítíðarløn 2 .620 .539 2 .199 2 .199

Stuttfreistað skuld 40.775.316 52.342 52.342

SKULD TILSAMANS 186.729.957 158.139 158.139

PASSIV TILSAMANS 1.151.023.682 1.113.176 484.126

Veðsetingar 13

Fíggjarstøða 31. desember
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Notur til ársfrásøgn
  tkr. 
1. Inntøkur 2009 2008
kWh-gjald o .a . 260 .277 .858 255 .881
Fast gjald 16 .380 .022 15 .970
Íbinding 2 .094 .100 3 .254
Ómaks- og áminningargjøld og onnur søla 1 .117 .634 1 .755
 279.869.614 276.860

2. Útreiðslur virkisbýttar    Avskriving  tkr.
 Olja 2009 Tilfar 2009 Lønir 2009 2009 tils. 2009  tils. 2008 
Maskindeild 0 422 .033 1 .114 .882 -56 .100 1 .480 .815 1 .608
Fossaverkið 0 1 .561 .563 4 .409 .252 439 .959 6 .410 .774 4 .719
Heygaverkið 0 238 .820 279 .897 301 .889 820 .605 386
Mýruverkið 0 967 .482 510 .456 392 .233 1 .870 .171 774
Eiðisverkið 20 .471 1 .748 .294 1 .346 .823 12 .331 .100 15 .446 .688 10 .333
Verkið í Botni 0 401 .504 175 .923 331 .832 909 .259 608
Vágsverkið 8 .829 .662 4 .359 .595 5 .740 .184 1 .961 .041 20 .890 .481 28 .926
Verkið á Tvøroyri 0 1 .097 .403 105 .437 164 .623 1 .367 .463 2 .997
Sundsverkið 64 .106 .458 25 .142 .857 15 .992 .771 12 .538 .916 117 .781 .002 138 .408
Skopun 0 36 .600 73 .989 250 .563 361 .152 7 .320
Verkið KG 1 .542 .529 2 .534 .760 1 .367 .487 457 .694 5 .902 .470 5 .201
Vindmyllan 150 kW 0 31 .507 19 .496 79 51 .081 143
Vindmyllan 750 kW 0 556 .625 144 .623 1 .158 .082 1 .859 .330 2 .108
Vindorkutøkni 0 0 0 0 0 0
Smáverk (felagsarb . KG) 0 21 .156 14 .787 128 36 .071 16
Mobilaggregat 4 .056 -7 .888 110 .247 49 .549 155 .964 300
Fugloy 242 .529 287 .083 458 .336 178 .151 1 .166 .098 1 .571
Svínoy 6 .639 48 .825 163 .617 193 .368 412 .449 106
Mykines 313 .981 167 .524 295 .157 0 776 .663 774
Hestur 1 .751 9 .453 26 .861 0 38 .066 27
Koltur 102 .460 112 .408 50 .447 0 265 .315 287
Nólsoy 1 .143 25 .652 29 .738 0 56 .534 103
Skúvoy 375 .234 577 .969 382 .243 0 1 .335 .446 841
Dímun 77 .502 153 .894 65 .130 78 .205 374 .731 799
Framleiðsluvirksemi 75.624.416 40.495.119 32.877.783 30.771.312 179.768.630 208.355
Vindorkukeyp     2.699.562 2.185
Rentur     5.210.104 3.533
Netvirksemi annars 229.293 29.262.025 29.399.065 24.043.655 82.934.038 93.924
Virksemi tilsamans 75.853.709 69.757.144 62.276.848 54.814.967 270.612.334 307.997

3. Netvirksemi og fyrisiting    Avskriving  tkr. 
 Olja 2009 Tilfar 2009 Lønir 2009 2009 tils. 2009 tils. 2008 
Koblingsstøðir  699 .795 275 .463 2 .673 .035 3 .648 .293 5 .561
Býtisvirkir 122 .981 13 .392 .746 14 .757 .272 17 .054 .475 45 .327 .474 50 .321
Innlegging  1 .096 .905 3 .144 .900 734 .256 4 .976 .061 4 .756
Verkfrøði  1 .069 .670 3 .914 .439 -85 .371 4 .898 .738 1 .860
Teknikk  739 .669 1 .124 .596 92 .964 1 .957 .229 2 .654
 122 .981 16 .998 .784 23 .216 .671 20 .469 .359 60 .807 .795 65 .152
Fyrisiting 106 .312 16 .287 .674 12 .691 .322 3 .574 .296 32 .659 .604 28 .772
Netvirksemi 229.293 33.286.458 35.907.993 24.043.655 93.467.399 93.924
      
Herav fordeilt til framleiðsluvirkir  4 .024 .432 6 .508 .928  10 .533 .360 
Netvirksemi netto 229 .293 29 .262 .026 29 .399 .065 24 .043 .655 82 .934 .039 93 .924
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Allar upphæddir í tkr. Innskot Fluttur vinningur Tilsamans

Eginogn 01 .01 .2008 4 .140 352 .985 357 .125

Javning til primo 0 0 0

Javnað eginogn primo 4 .140 352 .985 357 .125

Ársins úrslit 0 -31 .138 -31 .138

Eginogn 31.12.2008 4.140 321.847 325.987

Eginogn 01 .01 .2009 4 .140 321 .847 325 .987

Javning til primo 0 610 .319 610 .319

Javnað eginogn primo 4 .140 932 .166 936 .306

Ársins úrslit 0 9 .257 9 .257

Eginogn 31.12.2009 4.140 941.423 945.563

Útgreining av broytingum í innskoti 2009 2008 2007 2006 2005

Innskot við ársbyrjan 4 .140 4 .140 4 .140 4 .140 4 .140

Hækking innskot 0 0 0 0 0

Tilsamans 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140

Frágreiðing um eginogn
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Notur til ársfrásøgn

  tkr. 
9. Elskuldarar 2009 2008
Gjaldkomið í roknskaparárinum: 
Vanligir brúkarar 2 .991 .645 3 .595
Max . brúkarar 2 .453 .232 4 .665
 5.444.877 8.260
Ikki gjaldkomið:  
Vanligir brúkarar 23 .555 .622 22 .774
Max . brúkarar 4 .923 .833 5 .760
 28.479.455 28.534
Sett av til tap av elskuldarum 1.200.000 1.000
Elskuldarar íalt 32.724.333 35.794

  KOMMUNU   EGINOGN 
10. Sundurgreining av eginogn  INNSKOT   31.12.2009 
  
Hvannasund  36 .375   8 .417 .659 
Klaksvík  520 .250   93 .697 .258 
Fugloy  17 .500   735 .336 
Viðareiði  25 .250   6 .869 .584 
Kunoy  12 .625   2 .941 .343 
Húsar  17 .500   1 .103 .004 
Eiði  78 .625   12 .887 .727 
Sunda  177 .367   31 .948 .404 
Fuglafjørður  136 .250   29 .723 .046 
Eystur  146 .500   37 .966 .547 
Nes/Runavík  332 .133   97 .993 .167 
Sjógv  92 .875   19 .447 .696 
Kvívík  59 .125   11 .494 .459 
Vestmanna  125 .250   23 .008 .269 
Vága  169 .625   37 .598 .879 
Sørvágur  127 .500   22 .079 .424 
Sandur  72 .250   10 .797 .825 
Skopun  71 .000   9 .404 .558 
Skálavík  30 .750   3 .173 .554 
Húsavík  25 .125   2 .438 .219 
Skúvoy  17 .875   986 .898 

Hvalba  103 .625   13 .990 .731 
Tvøroyri  255 .250   33 .728 .691 
Fámjin  23 .125   2 .089 .902 
Hov  22 .875   2 .341 .464 
Porkeri  51 .000   6 .347 .109 
Vágur  218 .375   26 .394 .684 
Sumba  81 .375   7 .295 .305 

Tórshavn  1 .092 .500   384 .522 .556 
 4.139.875 941.423.298
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Notur til ársfrásøgn

4. Fyrisiting    Avskriving  tkr. 
 Olja 2009 Tilfar 2009 Lønir 2009 2009 tils. 2009  tils. 2008
Aðalfundur og nevnd  358 .488 1 .166 .816  1 .525 .303 1 .649
Arbeiðsmarknaðargjøld  1 .445 .789 -177  1 .445 .612 1 .795
Elveitingareftirlit  1 .671 .374   1 .671 .374 967
Kanning og ráðgeving  1 .564 .126   1 .564 .126 2 .316
Kunningartøkni  2 .212 .674 3 .167  2 .215 .841 1 .937
Leiðsla og skrivstovuhald  2 .055 .864 9 .222 .717  11 .278 .581 8 .093
Orkuráðgeving  247 .360 320 .708  568 .067 12
Tænastumannaeftirløn  0 750 .656  750 .656 757
Tap uppá skuldarar  644 .064   644 .064 496
Aðrar fyrisitingarútreiðslur 106 .312 6 .087 .935 1 .227 .436 3 .574 .296 10 .995 .980 10 .749
 106.312 16.287.674 12.691.322 3.574.296 32.659.604 28.772
Herav fordeilt til framleiðsluvirkir  3 .602 .400 2 .618 .500  6 .220 .900 

Fyrisiting í netvirksemi 106.312 12.685.274 10.072.822 3.574.296 26.438.704 28.772

  tkr. 
5. Starvsfólkakostnaður 2009 2008
Lønir 59 .087 .801 52 .957
Eftirlønir 5 .718 .668 4 .369
Almenn gjøld 1 .445 .789 1 .795
Tilsamans 66.252.258 59.121
Samsýning til stjórn og nevnd 1 .870 .854 1 .731
Miðaltal av starvsfólki 153 140

  tkr. 
6. Skattur 2009 2008
Aktuellur skattur 0 0
Útsettur skattur 0 0
Skattir tilsamans 0 0
Útsettur skattur  
Avsett primo 0 0
Broyting í útsettum skatti í árinum 0 0
Avsett við árslok 0 0

7. Fíggjarpostar  
Rentuútreiðslur 5 .681 .900 6 .777
Rentuinntøkur -471 .796 -3 .243
 5.210.104 3.534

8. Fastar ognir og avskrivingar (kr. 1.000)
 Framleiðslu- Bygningar og
 virkir jarðarognir Býtisvirkir Rakstrargøgn
Útveganarvirði við ársbyrjan 1 .198 .961 65 .320 658 .433 112 .930
Tilgongd 70 .269 0 27 .637 4 .800
Útveganarvirði við ársenda 1.269.230 65.320 686.070 117.730
    
Avskrivingar við ársbyrjan -642 .362 -22 .292 -295 .908 -101 .469
Avskrivingar í árinum -30 .716 -1 .221 -19 .602 -3 .277
Avskrivingar við ársenda 673.078 23.513 315.510 104.746
    
Bókað virði við ársenda 596.152 41.807 370.560 12.984
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Notur til ársfrásøgn

11. Lán
Skuld felagsins fellur til gjaldingar á fylgjandi hátt:

  2009
Innan 1 ár   14 .974
Millum 1 og 5 ár   55 .265
Aftaná 5 ár   75 .716

12. Elognarar kr. 18.682.759
Hetta er skuld til brúkarar, ið hava brúkt minni streym, enn teir hava goldið a conto fyri, og sum tí eiga pening tilgóðar hjá SEV .

13. Veðsetingar
Ognir felagsins eru veðsettar fyri tilsamans kr . 218 mió .
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