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Størstu feilirnir og veikleikarnir í  
kanningini hja  Kappingareftirlitinum 

Tað eru fleiri álsvarsligir feilir í kanningini hjá Kappingareftirlitinum. Vit hava greinað teir í okkara 

svarskrivi, sum finst á magn.fo. Ein samandráttur av týdningarmestu feilunum og veikleikunum er 

niðanfyri.  

Kappingareftirlitið samanber føroyskar prísir uttan avsláttrar við útlendskar prísir við avsláttrum: 

Kappingareftirlitið eigur at sammeta netto við netto, ella brutto við brutto. Tó, í kanningini sammetir 

Kappingareftirlitið føroyskar prísir uttan avsláttrar við útlendskar prísir við avsláttrum. Hetta ger, at 

týdningarmestu talsamanberingarnar í kanningini eru ónýtiligar og niðurstøðurnar tískil skeivar. 

Kappingareftirlitið veit, at tað eru avsláttrar á føroyska oljumarknaðinum. Bæði til vinnukundar (t.d. 

fiskivinnuna) og til privatkundar (t.d “Prístrygging”). Kappingareftirlitið heldur í kanningini upp á, at 

eingir avsláttrar verða latnir í Føroyum. Hetta passar ikki. Vit á Magn vita, at annaðhvørt eiga 

útlendskir listaprísir at sammetast við føroyskar listaprísir, ella útlendskir prísir við avsláttrum við 

føroyskar prísir við avsláttrum. Hevði Kappingareftirlitið gjørt tað, hevði hagfrøðiliga háttalagið – 

metodan – verið í lagi, og tey høvdu eisini komið til somu niðurstøðu sum Magn, nevniliga at 

føroysku prísirnir eru sera kappingarførir vísandi til sammetingina við danskar og norskar prísir. Tó er 

vert at leggja til merkis, at hóast danskir prísir við avsláttrum verða samanbornir við føroyskar 

listaprísir, so er oljan samlað sæð eisini tá bíligari í Føroyum. 

Tað gevur at bíta, tá vit hyggja eftir høvuðskelduni til alt talgrundarlagið, sum tað er, hjá 

Kappingareftirlitinum. Høvuðskeldan er EU Oil Bulletin hjá ES, og EU Oil Bulletin sjálvt ávarar ímóti at 

leggja ov stórt trúvirði í teirra talfar og yvirhøvur at brúka tað í samanberingum, tí kvaliteturin og 

harvið trúvirðið í innsavnaða datatilfarinum er avmarkað. Hesum hava vit skjalprógv fyri. 

 

Kappingareftirlitið tekur ikki príssveiggj-kanningina frá altjóða serfrøðingum til eftirtektar: 

Serfrøðingar frá altjóða ráðgevarafyritøkuni Pöyry, sum hevur serkunnleika at gera príssveiggj-

kanningar, hava greinað príssetingina hjá Magn og staðfest, at føroysku prísirnir sveiggja í sama stevi 

sum prísirnir á altjóða marknaðinum. Hesir som serfrøðingar hava áður arbeitt fyri 

kappingarmyndugleikan hjá ES-kommissiónini og Stórabretlandi og hava brúkt altjóða viðurkend 

statistisk modell at rokna við. Dimmalætting hevur í greiningum tvær ferðir staðfest tað sama sum 

Pöyry. Men Kappingareftirlitið vísir Pöyry-greiningini aftur við orðunum, at Magn ikki hevur megnað 

at víst á tølini aftanfyri kanningina. Hetta passar einfalt ikki. Ein kanning, sum metodiskt er korrekt, 

gjørd eftir altjóða leisti, eigur at verða nýtt í eini kanning av føroyska oljumarknaðinum. Kanningin 

hjá Pöyry lýkur hesi krøv. Tí er tað als ikki í lagi, at Kappingareftirlitið, uttan veruligar orsøkir aðrar, 

enn at tað helst ikki dámar úrslitið, vísir eina slíka væl úr hondum greidda kanning frá sær. 

Jú, gaman í hevur Magn bílagt og goldið hesa kanningina, og so kann tað brúkast til at sáa iva um 

trúvirðið. Men orsøkin til, at vit hava bílagt eina slíka kanning, er hon, at Kappingareftirlitið ikki hevur 

ómakað sær at gera tað, men heldur meira og minni úr leysum lofti kemur við niðurstøðum um, at 

vit praktisera ósamsvarandi prísáseting og tískil fáa sonevndu “rocket and feather-effektina” – t.e at 

vit eru skjót at hækka okkara prísir, tá prísurin fer upp á altjóða ráoljumarknaðinum, men sein at 

lækka hann, tá ráoljuprísurin fellur.  
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Kappingareftirlitið sammetir føroyska oljumarknaðin við lond, vit vanliga ikki sammeta okkum við: 

Vanliga sammeta vit okkum við Danmark. Tað ger Kappingareftirlitið eisini stórt sæð hvørja ferð, tá 

tey kanna ymsar marknaðir. Hesaferð vilja tey ikki sammeta við Danmark. Hetta bæði undrar og 

harmar okkum, tí náttúrligu sammetingarnar við Danmark prógva, at oljuprísirnir í Føroyum, óivað 

sum einasta týdningarmikla vøra í landinum, liggja væl undir donskum prísum, frátrektir skattir og 

avgjøld. Sama er galdandi fyri sammetingina við Noreg, har føroysku tølini eisini eru sera góð.  

Kanningin leggur í staðin Svøríki, Finnland, Noreg og Danmark saman í eitt skandinaviskt miðaltal, 

sum er nógv ávirkað av sera, sera lágu svensku prísunum (orsøkin til lágu svensku prísirnar verður tó 

als ikki greinað).  

Eisini tekur Kappingareftirlitið eitt ES miðalprístal (500 mió íbúgvar) og prísir frá Stórabretlandi (65 

mió íbúgvar og bíligasta oljulandið í ES) og sammetir við føroyskar prísir. Alt hetta uttan at greina 

marknaðirnar og finna orsøkir til, at prísirnir eru, sum teir eru. Nærum onkið verður gjørt burtur úr, 

hvørjir munir eru á t.d. finska, svenska, bretska og føroyska marknaðinum. Heldur ikki verður greitt 

frá, hví mett verður, at føroysku prísirnir eiga at verða teir somu sum eitt ES miðal ella í 

Stórabretlandi. Vit á Magn spyrja, um allar føroyskar vørur eiga at verða eins bíligar og í 

Stórabretlandi. Ella í Svøríki. T.d. matvørur, flogferðaseðlar, bløð, telefoni/internet, lánsrentur, 

klæðir.  

Kappingareftirlitið roknar avkastið hjá føroysku oljuvinnuni á ein ófullfíggjaðan hátt:  

Roknar avkastið hjá føroysku oljuvinnuni á ein ófullfíggjaðan hátt: Í kanningini verða ROIC (Return 

On Invested Capital) útrokningar gjørdar.  

Lagt verður upp til, at føroysku oljufeløgini hava hægri ROIC enn feløg í londunum uttanum okkum. 

Magn hevur í hoyringsskrivinum víst á, at stórir metodiskir trupulleikar eru í hesi greining. 

Kappingareftirlitið sigur seg hava tikið hesar atfinningar til sín, men hetta er ikki heilt rætt. Tær síðstu 

tilrættingarnar hjá Kappingareftirlitinum hava vit ikki fingið innlit í, men vit kunna tó síggja, at 

arbeiðið framvegis er ófullfíggjað. Dømi um hetta er, at ROIC hjá Magn og Effo er als ikki tað sama. 

Magn hevur, í útrokningarháttinum hjá Kappingareftirlitinum Magn tykist at hava umleið 4 ferðir so 

høgt ROIC sum Effo. So Effo hevur á leið sama ROIC sum fyritøkurnar, Kappingar-eftirlitið sammetir 

føroysku oljufeløgini við. Hetta ornar Kappingareftirlitinum við at leggja ROIC hjá feløgunum saman, 

so at miðal-ROIC er høgt. Sjálvandi er Magn ikki fýra ferðir so effektivt ella lønsamt sum Effo Tað er 

útrokningarhátturin, sum er galin.  

Kappingareftirlitið minkar virðið á aktivunum hjá føroysku oljufeløgunum í mun til bókaða virðið í 

roknskapinum munandi. Tað ger, at føroyska ROIC fer kunstiga upp. Grundgevingin er, at hesar 

uppskrivingar ikki eru gjørdar vegna rakstrarligar umstøður. Grannskoðarar okkara avvísa hesum, og 

vísa til føroyska lóggávu. Tá sammett verður, halda vit okkum harumframt vita, at Kappingareftirlitið 

ikki hevur kannað, um tær fyritøkur, Magn og Effo verða samanborin við, hava upp- ella niðurskriva 

aktivini hjá sær seinastu 10-20 árini. Tað er enn ein veikleiki í samanberingini.  

Kappingareftirlitið sammetir okkara ROIC við ROIC frá útlendskum fyritøkum. Valið av samanberandi 

fyritøkum er sera ivasamt – altofast eru fyritøkurnar als ikki sambæriligar. Dømi eru um, at fyritøkur, 

hvørs høvuðsvinna er at reka oljureinsiverk, eru tiknar við (t.d. Preem) meðan fyritøkur, sum líkjast 

Magn, t.d. DCC í DK, eru ikki tiknar við. Summar fyritøkur innganga kanska dupult, meðan man í 

øðrum førum tekur partar av fyritøkum við, meðan aðrir partar ikki verða tiknir við. T.d. tekur man 

“OK Plus” við, sum einans hava handlarnar hjá “OK”, meðan “OK amba”, sum stendur fyri 
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brennievnisøluni, og er nógv størsti parturin av “OK” fyritøkuni, er ikki tikin við. Eisini sær tú til, at 

partar av Uno X samtakinum heldur ikki eru tiknir við.  Tað er eisini órógvandi, at um hesar fyritøkur 

høvdu verið tiknar við, so hevði miðaltalið fyri Danmark í t.d. 2013, eftir øllum at døma, hækkað 

munandi. 

Stutt sagt kunnu hvørki útvaldu svensku ella donsku fyritøkurnar virka sum eitt nøktandi 

samanberingargrundarlag. 

Kappingareftirlitið skrivar, at bruttovinningurin í Føroyum er øktur seinastu árini: 

Kanningin viðgerð kortini als ikki bruttovinning. Tað, sum Kappingareftirlitið kallar bruttovinning, er 

eitt lutfall millum Platts-prísirnar og føroysku listaprísirnar. Tó er tað rætt, at lutfallsligi munurin 

millum Platts og okkara listaprís er øktur. Men føroyski listaprísurin er IKKI samanfallandi við 

útsøluprísin, sum Kappingareftirlitið tvíheldur um; tvørturímóti eru avsláttrarnir í Føroyum øktir sera 

nógv seinastu árini, soleiðis at lutfallið millum Platts og føroysku listaprísirnar lutvíst er etið upp av 

øktum avsláttrum.  

Hyggja vit at veruliga bruttovinninginum hjá Magn, so er hann øktur nakrar milliónir seinnu árini. Tað 

kemst av, at vit hava økt virksemið, samstundis sum vit hava effektiviserað raksturin – væl færri 

starvsfólk, meiri virksemi. Vit hava tvær nýggjar bensinstøðir, sølan til útlond er økt, samstundis sum 

marknaðarpartarnir hjá okkum her heima eru øktir seinastu árini.  

Magn-starvsfólkini hava fingið væl meiri at gera, og tey renna sera skjótt og arbeiða sera hart. Tað 

skulu vit vónandi ikki straffast fyri, tí Kappingareftirlitið við einum metodufeili vekslar hetta beinleiðis 

um til ov høgar prísir. 

Nógvir aðrir feilir eru í kanningini: 

Hesir verða viðgjørdir í okkara svarskrivi, sí www.magn.fo. T.d. viðgerðin av Economies of Scale (um 

stórrakstrarfyrimunir og tað øvugta), sum Kappingareftirlitið heldur upp á ikki spæla inn, tá føroyska 

oljusølan verður samanborin við søluna í øðrum og størri londum. Og hvussu man roknar 

fólkatíttleika í mun til undirstøðukervið fyri brennievnisflutningi (Kappingareftirlitið tekur t.d ikki 

hædd fyri risastórum, óbygdum økjum í t.d. Finnlandi og Svøríki), og at Kappingareftirlitið í heilum 

tekur eitt dømi og generaliserar eina heila vinnu út frá tí, og at marknaðarkanningarnar ikki eru nóg 

gjølligar o.s.fr, o.s.fr. 

--- 

Sjálvandi skulu føroysku oljufeløgini kannast 
At enda vilja vit enn einaferð nýta høvið at endurtaka, at vit taka fult undir við, at Kappingareftirlitið 

kannar føroysku oljufeløgini og føroyska brennievnamarknaðin. Tað hevur Kappingareftirlitið gjørt í 

mong ár, og tað eigur Kappingareftirlitið framhaldandi at gera. Tó eru vit sera ósamd við teimum 

niðurstøðum, Kappingareftirlitið kemur við í síni kanning, tí hon gjøgnumgangandi byggir á skeivt 

háttalag, ið elvir til skeiv tøl og skeivar niðurstøður.  

Og vit harmast um, at kanningin ikki vil vita av teimum fakta, ið er galdandi á føroyska 

brennievnamarknaðinum.  

Vit rokna við, at henda sera illa úr hondum greidda kanningin er eitt úrslit av, at Kappingareftirlitið 

ikki hevur nóg stóra játtan, og vit vilja tí staðiliga heita á politiska myndugleikan um at tryggja, at 

Kappingareftirlitið fær hægri raðfesting. Tí vit vilja sanniliga bæði kannast og vigast upp ímóti øðrum 

aktørum. Men minstakravið er, at tað verður gjørt bæði rætt og rættvíst. 

http://www.magn.fo/
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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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