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Frágreiðing frá nevndini til eigararnar 
á eykaaðalfundinum hin 16. desember 2022 

 
Árið 2022 er nógv merkt av krígnum í Ukraina. Bæði uttanlands og her heima í Føroyum. Í orkuhøpi 
eru tað serliga olju- og gassprísirnir, sum eru hækkaðir nógv. Í londunum uttanum okkum hevur hetta 
millum annað viðført ógvusligar hækkingar av elprísunum, og somuleiðis hava mest sum allar aðrar 
vørur úr útlandinum verið fyri príshækkingum, sum eisini merkjast í Føroyum. 
 
Hækkandi vøru- og oljukostnaðirnir hava eisini rakt SEV, og enn brúkar felagið so stórar oljunøgdir, 
at hetta sæst munandi aftur í búskapi felagsins. Hetta hevur við sær, at neyðugt verður við ávísari  
hækking av elprísinum komandi ár.  
 
Samstundis verður arbeitt av øllum alvi við at minka um oljunýtsluna, nú munandi meira av vindorku 
er komin inn á elskipanina, hetta fyri at minka sum mest um trýstið á búskapin frá útifrákomandi 
príshækkingum.   
 
Virksemið hjá SEV síðani seinasta ársaðalfund verður lýst nærri í hesi frágreiðing, har nevndin lýsir 
tey mál, sum nevndin metir hava størstan áhuga hjá eigarunum. Frágreiðingin verður latin sambært 
grein 3, stk. 13a og grein 4, stk. 12a í viðtøkum felagsins. 
 
 
 
 
Nýggj fígging 
Í summar eyðnaðist at fáa til vega nýggja fígging, sum partvís er neyðug til komandi útbyggingar og 
partvís neyðug til endurfígging av verandi lániskuld. Tíðin var annars merkt av óvissum og hækkandi 
rentustøði, men samanumtikið kann sigast, at felagið fekk eina góða og nøktandi fígging.  
 
Frá amerikonsku lánsgevunum hava vit fingið nýggja fígging á 1,1 milliard krónur. Frá Skandinaviska 
Enskilda Bankan (SEB) og føroyskum peningastovnum fingu vit fígging á tilsamans 0,85 milliardir 
krónur. Vit fingu eisini 0,25 milliardir krónur í lán frá Nordic Investment Bank (NIB), sum er ætlað 
til pumpuskipanina í Vestmanna. Íalt hevur SEV fíggjað og endurfíggjað fyri 2,2 milliardir krónur. 
 
At fíggingin nú er tøk merkir millum annað, at útbyggingarætlanin næstu 5 árini, herundir 
pumpuskipanin í Vestmanna, er tryggjað hvat fíggingini viðvíkur. 
 
     
 
 
Brúkarin 
Føroyski brúkarin merkir eins væl og brúkarar úti í heimi, at kostnaðarstøðið er ógvusliga hækkað. 
Men har brúkarar í Evropa eisini skulu fyrihalda seg til fleirfaldaðar elprísir og útlit til skamtan í 
elnýtsluni, kann føroyski brúkarin fegnast um ein meira støðugan elprís, ið byggir á kostnaðin í eini 
samlaðari skipan, sum í hesum døgum hevur staðið sína roynd. 
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Seinasta árið hevur SEV í lýsingum og serligum fokusi á heimasíðuni givið brúkarum góð ráð um 
skilagóða elnýtslu og spariráð, eins og víst hevur verið á orkuportalinum MíttSEV fyri at geva 
brúkaranum innlit og amboð til at fylgja við egnari elnýtslu. 
 
Í mun til ætlanina merkir SEV ein minni vøkstur í elnýtsluni hjá fleiri kundabólkum, herundir 
teimum privatu brúkarunum, sum vit ikki hava sæð seinastu árini. Hetta kundi týtt uppá, at hækkaða 
kostnaðar- og rentustøðið í samfelagnum hevur fingið brúkaran at spara sum heild. 
 
Vegna øktu kostnaðirnar og høgar íløgur komandi árini er neyðugt at hækka elprísin á nýggjárinum 
svarandi til eina samlaða inntøku, sum er ájavnt við eina meðalhækking á 25 oyru fyri hvønn seldan 
kiloWatttíma uttan MVG. Hækkingin hjá brúkarum við einari ársnýtslu undir 10.000 kiloWatttímar 
verður 18 oyru fyri hvønn kiloWatttíman uttan MVG, umframt at fasta ársgjaldið hækkar við 200 
krónur uttan MVG – ella uml. 115 krónur um mánaðin við MVG fyri vanliga brúkaran við eini 
miðal ársnýtslu á 5.000 kiloWatttímar. Fyri brúkarar við einari ársnýtslu omanfyri 10.000 
kiloWatttímar verður hækkingin 22 oyru fyri hvønn kiloWatttíman uttan MVG og fasta ársgjaldið 
lækkar við 200 krónur uttan MVG. Fyri ídnaðarkundarnar við einari ársnýtslu omanfyri 30.000 
kiloWatttímar verður hækkingin 28 oyru fyri hvønn kiloWatttíman uttan MVG og fasta ársgjaldið 
lækkar við 5.000 krónur uttan MVG. 
 
Í sambandi við ger av fíggjarætlanini fyri 2023 hevur nevndin samstundis viðgjørt, hvørt neyðugt er 
at halda fram við serligu avsláttarskipanini til ídnaðarkundarnar, og hevur nevndin á fundi við 
landsstýrismannin í umhvørvis- og vinnumálum greitt frá síni støðu um at broyta nevndu 
stuðulsskipan, ið byggir á eina avtalu millum landsstýrið og SEV frá 1992. Nevndin hevur sett sær 
fyri, at stuðulsskipanin heilt ella lutvíst skal avtakast. Ætlandi verður endurskoðanin framd í 
komandi ári, at seta í verk skjótast gjørligt. Við nú at gera stuðulin upp samsvarandi 
fíggjarætlanartølunum, heldur enn sum áður eftir undanfarnum roknskapartølum, er stuðulin 
minkaður úr 14 oyru fyri hvønn kiloWatttíman til 8 oyru fyri kiloWatttíman.    
  
Brúkarin er í miðdeplinum av grøna orkuskiftinum m.a. við at umhugsa grøna hitaskipan í bústaðnum 
og grønari flutningsmøguleikar. Íroknað MVG letur SEV 50 oyru av elprísinum í avsláttri til teirra, 
sum hava hitapumpu og/ella heimaløðistøð. Treytin fyri at fáa avslátturin er, at nýtslan verður mátað 
ígjøgnum ein eyka málara – málara 2 ella sonevnda grøna málaran. Talið á installeraðum grønum 
málarum er støðugt vaksandi. Higartil í ár hava gott og væl 660 húsarhald avgjørt at fáa grønan málara 
við at tey hava skift til hitapumpu og/ella heimaløðistøð. 
 
Fyri at eggja brúkarum at løða elbilin á tryggan hátt heima, hevur SEV í eini royndartíð lænt 
elbilaeigarum heimaløðistøð uttan kostnað. Henda royndartíð er nú av, og SEV hevur boðað frá, at 
fast gjald á 89 kr. um mánaðin við MVG verður lagt á heimaløðistøðirnar 1. januar 2023. Pr. 31. 
oktober vóru 1080 elbilar í Føroyum. 
 
Infrakervið við almennum løðistøðum hjá SEV kring landið er víðkað í 2022 bæði við vanligum 
løðistøðum og fýra 150 kiloWatt skjótløðistøðum, soleiðis at nú eru 12 almennar skjótløðistøðir. 
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Grøna kósin 
 
Mýruverkið II - pumpuskipanin í Vestmanna 
Á eykaaðalfundinum hin 16. mars 2022 varð tikið undir við verkætlanini, sum er mett at kosta 
omanfyri 1 milliard kr. við einari kostnaðarrammu uppá 1,3 milliardir kr. Talan er um eina stóra og 
slóðbrótandi verkætlan, sum verður krumtappurin í nýggju grønu elskipanini. Hendan verkætlanin 
er avgerandi fyri, at meira vindorka kann fáast inn á elskipanina. Arbeitt verður við at fáa øll loyvini 
til vega og at fáa inn tilboð uppá tær ymisku veitingarnar, soleiðis at avgerast kann, um verkætlanin 
kann setast í gongd.  
 
Vindorkan í Suðuroy 
Nú skipanin í Porkeri við einari battarískipan á 7,5 MegaWatt / 7,5 MegaWatttímar og einum 
synkronkompensatori á 8 MegaVoltAmpere er leverað og farin í rakstur, vísur tað seg sum ætlað, at 
samlaði vindmyllumátturin á 6,3 MegaWatt kann brúkast meira optimalt, og hevur tað longu víst seg, 
at elveitingin í Suðuroy javnan er 100 prosent grøn. Í oktober 2022 lá Vágsverkið stilt í tilsamans 22 
samdøgur, meðan elframleiðslan var 100 prosent burðardygg. 
 
Líknandi skipan er ikki gjørd áður, so talan er tískil um slóðbrótandi verkætlan, sum eisini hevur vakt 
áhuga uttanlands. Við hesari verkætlanini læra vit at kenna ta røttu samansetingina í meginøkinum, 
nú vindmátturin har er trífaldur í einum. 
 
Vindorkan í meginøkinum 
Í Flatnahaga hava LÍV og Magn reist tær 6 Enercon E82 myllurnar og koma hesar ætlandi at kunna 
framleiða inn á elnetið innan ársenda. Í hesum sambandi skulu SEV og vindfelagið hjá LÍV og Magn 
gera eina rakstrar- og prísavtalu um, hvussu samstarvað verður.   
 
Í sambandi við útboðið á Gellingarkletti í 2021, sum SEV valdi at kæra til Vinnukærunevndina, var  
úrskurðurin hjá Vinnukærunevndini, at hon staðfesti avgerðina hjá Umhvørvisstovuni um at lýsa 
vindorkuútboðið. Støðan hjá SEV til úrskurðin var tann, at mann tekur ikki undir við avgerðini, men 
at mann ikki fer at royna avgerðina rættarliga. Hetta varð fráboðað Vinnukærunevndini, 
Umhvørvisstovuni, Vindrøkt og Umhvørvis- og vinnumálaráðnum í brævi dagfest 7. september 2022. 
 
Tær 6 Vestas V117 vindmyllurnar hjá Vindrøkt II, sum blivu settar upp í summar, framleiða inn á 
elnetið. SEV og Vindrøkt II skulu gera rakstrar- og prísavtalu um, hvussu samstarvað verður, men 
eingin avtala er gjørd enn. Higartil hevur vindfelagið fingið avrokning fyri ta elorku, sum er komin 
til høldar í elskipanini. Tá ein avtala er gjørd um hetta og fyritreytirnar fyri hesum verða loknar, er 
ætlanin, at vindfelagið frá tá av skal fáa avrokning fyri møguligu elframleiðsluna og ikki fyri, hvat tá 
fæst til høldar.   
 
Í sambandi við vindmylluætlanina hjá SEV á Eiði hevur verið neyðugt at gera broytingar í 
staðsetingini av myllunum, soleiðis at hesar allar koma at standa sunnan fyri Eiðisvatn. Arbeitt verður 
nú við spurninginum um at reisa nýggja vindmátimastur sunnan fyri Eiðisvatn, fyri at fáa greiðu á 
vindviðurskiftunum har. SEV samskiftir við Umhvørvisstovuna um hetta og hvussu farast skal fram 
í síni heild í hesari verkætlanini. Í løtuni ber tí ikki til at siga nakað um nær ella um roknast kann við, 
at vindmyllurnar verða settar upp á Eiði. 
 
Nevnast skal, at tann serliga avbjóðingin, at vindmyllumátturin í einum og sama stað bleiv øktur úr 
30 MegaWatt upp í 55 MegaWatt, krevur nógv av SEV og verður stór orka løgd í at loysa hetta sum 
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best. Sum áður nevnt skulu royndirnar í Suðuroy hjálpa okkum fram á leiðini, og er longu partvís lagt 
upp fyri onkrum viðurskiftum, sum vit vita, skal vera ein partur av loysnini. Sum eitt fyrsta stig verður 
ein nýggj battarístøð á 12,5 MegaWatt / 12,5 MegaWatttímar bygd á Sundi saman við einum 
synkronkompensatori á 15 MegaVoltAmpere og verður hetta ætlandi tikið í nýtslu á heysti 2023. 
Spennandi verður at síggja, hvussu hetta fyrsta stigið roynist, og hvussu farast kann víðari fram.  
 
 
Annað á Grønu kósini 
Fyri at røkka á mál er neyðugt við áhaldandi menning og gransking. SEV er partur av fleiri 
granskingarsamstørvum og fegnast um væl eydnaðu PhD verkætlanina hjá Helmu Mariu Tróndheim, 
sum í juni vardi týdningarmiklu ritgerð sína um, hvussu vit varðveita eina álítandi elveiting og støðugt 
elnet í einari 100% burðadyggari elskipan. 
 
Sum ásett í semjuskjalinum millum Umhvørvis- og Vinnumálaráðið, Kommunufelagið og SEV frá 
22. mars 2022, arbeiða orkumyndugleikin og SEV við at “gera tíðarfesta ætlan fyri útboð av verkum 
við varandi orku. Somuleiðis samskifta orkumyndugleikin og SEV um skipan fyri smærri 
framleiðslueindir.”  
 
Viðvíkjandi royndarskipan “har vindorka verður boðin út til lægri prís”, samskipar Umhvørvisstovan 
við stuðli frá Norðurlandaráðnum eina trý ára verkætlan, har SEV eisini luttekur. Royndirnar fevna 
um eina fjarhitaskipan í Leirvík, eina elrikna kilju hjá Bakkafrost og ein elketil á Sundverkinum.  
 
Í tann mun, at “orkukrevjandi vinnufyritøkur fara at fáa sær framleiðslueindir, sum serliga eru ætlaðar 
til egna nýtslu”, er umráðandi at tryggja, at treytirnar til hesar kundarnar eru av slíkum slag, at teir 
koma við nøktandi fíggjarligum íkasti til elskipanina, um hetta ikki skal gera seg inn á ta higartil 
galdandi solidarisku skipanina.  
 
Í Vestmannasundi halda royndirnar við sjóvarfalstøknini hjá svensku fyritøkuni Minesto fram og fara 
tey ætlandi at byrja royndir við nýggja 1,2 MegaWatt stóra drekanum har við ársbyrjan 2023. Eisini 
hevur Minesto boðað frá ætlan um eina royndarverkætlan í Hestfirði við 4 av hesum nýggju drekunum 
á 1,2 MegaWatt hvør. Meira kunning er at finna á heimasíðuni www.minesto.se. 
 
Partapeningurin í P/F Fjarhitafelagnum, sum SEV eigur helvt um helvt við Tórshavnar kommunu, er 
nú øktur við 30 milliónir krónum. Hetta styrkir um felagið, sum sostatt kann halda fram við økja um 
sítt virksemi, ið er grøn umlegging av upphitingartørvinum í høvuðsstaðnum. Nýggjur 10 MegaWatt 
elketil verður settur upp á Sundsverkinum, har Fjarhitafelagið fær avtalu um at kunna ráða yvir einum 
mátti á upp til 7 MegaWatt og vil felagið á hendan hátt hava atgongd til at gera gagn av avlopsorkuni 
frá vindmyllunum, samstundis sum hetta nøktar ein part av backuptørvinum hjá felagnum.   
 
Skaðarnir við kortslutningi í generatorunum á E44 vindmyllurnar í Neshaga og í Húsahaga, sum 
óhefta serfrøðingafyritøkan Nordic Wind Consultants kannaði, skyldast mest sannlíkt ein typufeil í 
generatorframleiðsluni, men hetta vil Enercon ikki viðganga. Tað er tískil eisini sera avbjóðandi at 
koma víðari á leið í semju við Enercon. Fyribils hava vindfeløgini hjá SEV longt 
viðlíkahaldssáttmálarnar við Enercon í eitt ár. Avgjørt er at senda generatorin á myllu 4 á Vørðuni í 
Neshaga til umvælingar á verksmiðju í Onglandi, og verður hetta gjørt undir eftirliti av serfrøðingum, 
sum vónandi kunnu koma við haldføstum niðurstøðum uppá skaðarnar. Enercon hevur fingið boð um 
hetta og tilboð um at luttaka sum observatørar. Samráðingar eru í gongd við Enercon og við 
alternativan veitara um komandi viðlíkahaldsavtalur uppá allar myllurnar hjá dótturfeløgunum. 
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Samskift verður við minni elframleiðarar um rakstrar- og prísavtalur fyri teirra elframleiðslu.  
 
Spurningurin um landstreym hevur eisini verið viðgjørdur. Á fundi millum nevndina í SEV og 
Umhvørvisstovuna bleiv umrøtt at arbeiða fram ímóti einari felags ráðstevnu um evni og á fundi við 
Kommunufelagið er málið um landstreym somuleiðis viðgjørt. Avtalað var, at SEV hoyrir nærri frá 
Kommunufelagnum, tá ið spurningurin er viðgjørdur millum Kommunufelagið og Umhvørvis- og 
vinnumálaráðið. 
 
 
 
Net- og aðrar útbyggingar  
Netið verður støðugt dagført og útbygt. Afturat útbyggingunum við koplingarstøðum, verður alt størri 
partur av elnetinum kaðallagdur fyri at styrkja veitingartrygdina, tryggja eina støðuga elveiting og 
fyribyrgja streymslitum. 
 
Í sambandi við nýggju vindmyllulundina á Gellingarkletti er fyribils koplingarstøð bygd á 
Skarðshjalla, har nýtt 60 kiloVolt kaðalsamband inn á Sund verður gjørt í løtuni. Hetta verður 
væntandi klárt at taka í nýtslu um ársskiftið 2022/2023. 
 
Inntil nýggja 60 kiloVolt sambandið er klárt, eru vindmyllurnar avmarkaðar á slíkan hátt, at ikki kann 
takast ímóti meira enn 12 MegaWattum, hóast lundin er á 25 MegaWatt.    
 
Í tíðarskeiðnum juli – oktober 2022 hevur SEV tikið ímóti uml. 16 GigaWatttímum frá lundini á 
Gellingarkletti.  
 
Sum nevnt frammanfyri verða battarískipan og synkronkompensator bygd á Sundi. Útgerðin kemur  
til landið stutt eftir nýggjár, og kemur ætlandi í rakstur á heysti 2023. 
 
Á Húsareyni er SEV klárt at taka ímóti vindorkuni frá vindmyllulundini í Flatnahaga. Sum skilst, 
verða 3 myllur settar til í viku 50 og aðrar 3 um ársskiftið 2022/2023. 
 
Arbeiðið at leggja 20 kiloVolt kaðlar millum Tvøroyri og Vág er í gongd. Eftir ætlan verður hetta 
arbeiðið liðugt í 2023.  
 
Arbeiðið at leggja 20 og 60 kiloVolt kaðlar millum Húsareyn og Sand er í gongd. Ætlandi verður 
hetta arbeiðið liðugt í 2024.  
 
Arbeitt verður í Sandoyartunlinum. Kaðalarbeiðið í tunlinum er liðugt, og vit eru í ferð við at klárgera 
tær 11 trafo støðirnar í tunlinum.  
 
Fyrsti kilometurin av kaðli verður lagdur í Árnafjarðartunlinum um mánaðarskiftið 
november/desember 2022. Væntandi verður arbeiðið í tunlinum liðugt síðst í 2023. 
 
Í Havn verður arbeitt við at styrkja elnetið, og kaðlar verða lagdir av Sundi oman í býin. 
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Annað nevndararbeiði 
Nevndin arbeiðir regluliga við váðagreining hjá felagnum. Spenta støðan í heiminum hevur ført við 
sær økt fokus á KT-trygdina og samsvarandi hesum verður leypandi arbeitt við samsvarandi 
tilbúgving. 
 
Í málinum um prísavtaluna millum P/F Vindfelagið í Húsahaga og SEV, har feilur var í einari orðing  
viðvíðkjandi inntøkutrygdini, ið Elveitingareftirlitið noktaði fyri at góðkenna, kærdu vindfelagið og 
SEV avgerðina til Vinnukærunevndina. Niðurstøðan hjá Vinnukærunevndini var, at tey tóku undir 
við avgerðini hjá Elveitingareftirlitinum. Vindfelagið og SEV heittu hin 7. september 2022 á 
Vinnukærunevndina/Føroya Kærustovn um at taka málið upp aftur. Føroya Kærustovnur avgjørdi hin 
7. november 2022 at staðfesta avgerðina hjá Vinnukærunevndini. Nevndin hevur viðgjørt støðuna;  
sæð í mun til málið sum heild, herundir semjuskjalið frá 22. mars 2022, avgjørdi nevndin at enda 
málið. 
 
Veitslan fyri 75 ára dagin fyri stovningina av felagnum bleiv hildin leygarkvøldið 10. september 2022 
í hølinum hjá Dansifrøi í Havn. Tilsaman luttóku eini 350 uttan- og innanhýsis gestir og hon eydnaðist 
sera væl. 
 
Saman við uttanhýsis ráðgeva eftirmetir nevndin regluliga sítt egna arbeiðið. Eitt eftirmetingarumfar 
er gjørt fyrr í ár, sum gav gott íkast til nevndararbeiðið og góða hóming av, hvat nevndin meinar um 
sítt egna avrik. Niðurstøðan er, at nevndin er nøgd við avrikið.   
 
 
 
Roknskaparúrslit 2022 
Úrslitið hjá SEV í 2022 verður í løtuni mett til umleið 21,0 milliónir krónur eftir skatt. Talan er um 
eina afturgongd á 32,3 milliónir krónur í mun til ætlanina fyri 2022, sum var 53,3 milliónir krónur. 
Hetta er ikki eitt nøktandi úrslit. Sigast skal tó, at metta úrslitið er ávirkað av virðisjavnan av 
teimum fíggjarligu amboðunum hjá SEV, og endaliga úrslitið fæst ikki fyrr enn við ársenda 2022. 
 
Størsta búskaparliga avbjóðingin í árinum hevur verið, at oljuprísurin og viðurskiftini kring 
oljuhandil hava verið so óvanlig og munandi merkt av fleiri knappheitum og óvissum. Hóast  
felagið prístryggjar tað ætlaða oljukeypið, so dekkar hetta ikki samlaða oljukostnaðin og tí er 
hendan útreiðslan munandi størri enn ætlað, tá ið fíggjarætlanin fyri 2022 var gjørd. Ætlað var við 
159,6 millónum krónur í oljuútreiðslum, men verða hesar ætlandi at liggja um 224,9 milliónir 
krónur, tá ið árið er runnið. Um felagið ikki hevði prístryggjað oljuna, hevði kostnaðurin verið 
munandi hægri. 
 
Sum áður nevnt, hava vit sæð eina afturgongd í vøkstrinum í søluni av el til fleiri kundabólkar, 
herundir teir privatu brúkararnar. Tann vøksturin, ið ætlað var við í fíggjarætlanini 2022, heldur ikki 
og er hetta ein av orsøkunum til, at netttoumsetningurin verður 15 milliónir krónur lækari enn ætlað.  
 
Lyklatalið fyri nettoskuldina í mun til innløgu (á fakmáli stytt NIBD/EBITDA) verður ætlandi við 
ársenda 8,89 ferðir. Loyvda markið hjá lánsgevunum er 9,0 ferðir, men nýggju lániavtalurnar fyri 
amerikanska partin innihalda møguleikan at fara upp undir 10, men tá skal ávíst eykagjald eisini 
gjaldast, so leingi sum talið er omanfyri 8. Á líknandi hátt verður arbeitt við at fáa í lag treytaða 
avtalu við bankarnar, at hetta lyklatalið kann fara upp til 9,5 ferðir í eitt styttri tíðarskeið.  
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Nú vísir innanhýsis váðastýringin hjá SEV sítt virðið, har man í fíggjarætlanini áhaldandi arbeiðir 
við einum trygdarmarki í lyklatalinum (NIBD/EBITDA) á 6 ferðir, sum er 3 ferðir undir loyvda 
markinum hjá lángevunum á 9 ferðir. 
 
Lyklatalið fyri eginpeningspartin verður ætlandi við ársenda 42,7% og hetta er omanfyri minst 
loyvda markinum sambært innanhýsis ásetingini hjá felagnum á 40,0%. 
 
Víst verður eisini til frágreiðingina FÍGGJARGONGDIN 2022. 
 
 
 
Fíggjarætlanin 2023  
Fíggjarætlanin í 2023 er løgd til rættis við einari inntøkuhækking svarandi til eina miðalhækking á 
25 oyru pr. kiloWatttíma uttan MVG fyri allar seldar kiloWatttímar felagsins. Sum frammanfyri 
nevnt, er príshækkingin sundurbýtt ymiskt á teir einstøku prísbólkarnar. 
 
Sum nevnt frammanfyri, fer nevndin saman við Umhvørvis- og vinnumálaráðnum at endurskoða 
serligu avsláttar- og stuðulsskipanina fyri ídnaðarvirkir.  
 
Felagið ger ætlandi íløgur fyri 345 milliónir krónur í 2023. 
 
Fíggjarætlanin gevur eitt ætlað yvirskot á 64,2 milliónir krónur fyri skatt og 52,6 milliónir krónur 
eftir skatt.  
 
Hetta er eitt nøktandi úrslit, og lyklatalið (NIBD/EBITDA) verður tá við ársenda 2023 komið niður 
aftur á 6,0 ferðir. 
 
Ein týðandi fyritreyt fyri fíggjarætlanini fyri 2023 er, at grøni parturin av framleiðsluni veksur frá 
ætlandi 52% í 2022 til 68% í 2023. Harvið fæst munandi meira av bíligu vindorkuni til høldar, sum 
‘avloysir’ ein part av dýru framleiðsluni á oljuriknu verkunum. Tungoljunýtslan skal soleiðis 
broytast frá ætlandi 43.000 tons í 2022 til 29.000 tons í 2023.    
 
Víst verður eisini til frágreiðingina RAKSTRAR-, FÍGGJAR- OG ÍLØGUÆTLAN 2023.  
 
 
 
Tíðin fyri framman 
 
Nú val stendur fyri framman og nýggj stjórn skal skipast, eigur orka at verða raðfest sum egið 
málsøkið. Orka er grundarlag undir øllum virksemi í samfelagnum og skal áhaldandi liggja í einari 
tryggari legu.  
 
Ótrygga støðan í Evropa seinasta árið hevur so víttfevnandi avleiðingar, at hon merkist í 
gerandisdegnum hjá hvørjum einstøkum húsarhaldi í Føroyum.  
 
Ongantíð fyrr hevur tað verið so sjónligt, at verulig ferð má setast á grøna orkuskiftið, soleiðis at vit 
í størri mun verða sjálvbjargin viðv. orku, og harvið kunnu temja váðan á orkuøkinum.  
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Samstundis er tað eitt umráðandi fet á leiðini til eitt reinari umhvørvi og okkara íkast til at finna 
loysnir til altjóða avbjóðingarnar við veðurlagsbroytingum. 
 
Fyribilsúrslitini í verkætlanini í Porkeri eru at fegnast um. Við verkætlanini gongur SEV nýggjar 
leiðir við loysnum, sum elskipanir kring allan heim kunnu brúka í sínum royndum at minka um 
CO2-útlátið. 
 
 
Kári Johansen, nevndarformaður 
Desember 2022 


