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Føroyski oljumarknaðurin – høvuðsniðurstøður 
 

Føroyska samfelagið hevur spart umleið 750 milliónir krónur seinastu 10 árini vegna 

kappingarførar oljuprísir 

Føroysku gassoljuprísirnir liggja langt undir donskum prísum, tá sæð verður burtur frá skattum og 

avgjøldum.  

Gassoljan telur 80 prosent av samlaðu mongdini av brennievni, sum verður seld í Føroyum. Disel- og 

bensinprísirnir liggja eitt vet omanfyri donsku prísirnar, men leggja vit søluna av bensini, disel og 

gassolju saman, so liggja føroysku prísirnir, reinsaðir fyri skattir og avgjøld, kortini langt undir donsku 

prísunum.  

Hetta er helst eitt eindømi í Føroyum. Tí hevur føroyska samfelagið, seinastu 10 árini spart omanfyri 

3/4 milliard krónur í mun til danska samfelagið (sí niðanfyri). Í 2014 var gassoljan 68 oyru bíligari fyri 

hvønn litur, diesel 26 oyru dýrari, og bensin 43 oyru dýrari enn í Danmark.  

Støddin á føroyska gassoljumarknaðinum svarar til 19 prosent av tí danska gassoljumarknaðinum, og 

disel/bensin-marknaðurin er 0,6 prosent av tí danska disel/bensinmarknaðinum. Í vektaðum 

miðalprísi var føroyska brennievnið 50 oyru bíligari enn danska brennievnið í 2014 – 2015 var enn 

betri. Í 2005 var vektaði miðalprísurin í Føroyum 37 oyru bíligari enn í Danmark, sostatt er munurin 

øktur til føroyskan fyrimun. Tølini eru uttan skattir og avgjøld. 

 

Føroysku oljuprísirnir eru meira kappingarførir nú enn fyri 10 árum síðan  

Munurin millum føroysku og donsku brennievnaprísirnar er samlað sæð betraður til føroyskan 

fyrimun seinastu 10 árini. Tí er kappingarførið, sum longu frammanundan var gott, styrkt enn meir í 

mun til Danmark, føroysku brúkarunum og føroyska samfelagnum at gagni. Hetta sæst eisini á 

talvuni omanfyri. 
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Føroysku oljuprísirnir sveiggja í sama stevi sum prísirnar á altjóða marknaðinum  

Oljuprísirnir í Føroyum sveiggja í sama stevi sum oljuprísirnir á altjóða marknaðinum, tó sveiggini eru 

forskotin, tí føroysku prísirnir hækka og lækka seinni samanborið við typisku gongdina á evropeiska 

meginlandinum. Hetta hava altjóða serfrøðingar staðfest í gjølligari hagfrøðiligari kanning. 

Serfrøðingarnir hava fyrr arbeitt fyri bretsku kappingarmyndugleikarnar og ES-

kappingarmyndugleikarnar, og teir hava brúkt altjóða viðurkendar statistiskar kanningarhættir. Sí 

annars talvur niðanfyri. 

 

 

Vit eiga eisini at samanbera føroyska oljumarknaðin við lond, vit vanliga samanbera okkum við 

Tá vit sammeta Føroyar við onnur lond, er vanligt at sammeta við Danmark. Tað er náttúrligt, tí vit 

hava gott innlit í donsk viðurskifti og lóggávan líkist nógv – oftast er tann føroyska beinleiðis sprottin 

úr tí donsku – samstundis sum vit skuldu havt góðar fortreytir at skilt talgrundarlag og 

marknaðarbygnað í Danmark. 

Fyri føroysku brennievnasøluna er enntá galdandi, at hon til fyri fáum árum síðani var í hondunum á 

dóttirfeløgum hjá aktørum á danska brennievnamarknaðinum. 

Eisini Kappingareftirlitið sjálvt sammetir vanliga við Danmark í sínum kanningum, t.d. í prískanningini 

frá 2009, oljukanningini frá 2009, matvørukanningini frá 2013, og bankakanningini frá 2014. Men nú 

vil Kappingareftirlitið knappliga heldur sammeta við Svøríki, Stórabretland og eitt ES-miðal. Orsøkin 

er helst, at teir føroysku brennievnaprísirnir standa seg frálíka væl í mun til teir donsku – helst sum 

einasta týdningarmikla vøra í Føroyum. 

Meiri kunning kann fást við at venda sær til Hendrik Egholm, stjóra, á 237410 ella hendrik@magn.fo. Eisini vísa 

vit til heimasíðu okkara, har útgreinandi tilfar fæst. 
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