Vegleiðing
um
ásetan móti almennum kappingaravlagandi
stuðli
Ásetan móti almennum kappingaravlagandi stuðli
Frá 1. januar 2008 kann Kappingarráðið geva boð um, at stuðul, ið er givin við hjálp av almennum
peningi til frama fyri einum ávísum hátti av vinnuvirki, skal steðgast ella aftur gjaldast.
Henda vegleiðing er ætla sum ein hjálp til virkir, ið ætla at brúka reglugerð í kapittul 4 í lóg um
almennan kappingaravlagandi stuðul. Hon er ikki í staðin fyri reglugerð í kappingarlógini ella í
kunngerðini.
Ásetan av nýtsluøki
Ásetingin svarar orðarætt til ásetanina í danski konkurrencelovs § 11 a, stk. 1.
Ásetan kann gerast, tá stuðul
1. Beinleiðis ella óbeinleiðis hevur tað endamál ella avleiðing, at avlaga kapping, og
2. ikki er sambært lóg
Avgerð um at tað fyriliggur ein kappingaravlaging verður tikin á sama grundarlagið, sum tá
Kappingarráðið skal avgera, um tað fyriliggur ein kappingaravmarking eftir kappingarlógini
§ 6, stk. 1. Víst verður til vegleiðing um forboð móti avtalum v.m.
Avgerð, um givin stuðul er sambært lógini um almenna regulering, verður tikin av viðkomandi
landsstýrismanni ella av avvarðandi kommunala eftirlits myndugleika, uttan í fylgið aðrari lóg.
Avgerðir um at givin stuðul er sambært lóg, skal takast seinast fýra vikur eftir móttøku av áheitan
frá Kappingarráðnum. Kappingarráðið kann leingja tíðarfreistin.
Ásetingin fevnir eisini um stuðul, ið verður givin sum gjald til útreiðslur ella á annan hátt.
Afturbering
Boð um afturgjald av stuðli kann gevast til privat vinnuvirkir, sjálvsognarstovnar og heilt ella lutvís
almenn drivin vinnuvirkir, sum vera rikin sum vinnufelag ella á líknandi hátt sum vinnufelag.
Avtala um kappingaravmarking fevnir eisini um viðtøkur innan samanlegging av virkjum og
samskipaða siðvenju millum virkir.

Mynduleikin hjá Kappingarráðnum til at krevja almennan stuðul afturgoldnan fyrnast 5 ár eftir, at
stuðulin er útgoldin. Kappingarráðið kann áseta rentur í samband við afturgjalding svarandi til
ásetingar í rentelógini, og at rentan skal vera frá byrjan av útgjaldi av kappingaravlagandi stuðli – tó
ikki frá tíðini áðrenn lógin er sett í gildi tann 1. januar 2008.
Ikki – uppíleggingar váttan
Tað er álagt myndugleikum og virkjum sjálvi ansa eftir at yvirhalda ásetingunum í kappingarlógini
§ 12, stk. 1. Um myndugleikin og virkir eru í iva um, at stuðul, ikki er sambært skipanarlóggáva,
kann man venda sær til Kappingarráðið , sum so kann meta um tann almenni stuðulin eftir teimum
umstøðum sum Kappingarráðið kennir til, er kappingaravlagandi og um grundarlag er fyri áseting.
Áheitan um eina ikki – uppíleggingar váttan, tí tað ikki fyriliggur ein kappingaravlaging, skal gerast
við fráboðan á tilgjørda oyðublað K3.1 og K3.2 um almennan kappingaravlagandi stuðul, jb.
niðanfyri.
Kappingarráðið kann broyta ella taka aftur eina avgerð (ummæli) um, at almennur stuðul ikki er
kappingaravlagandi eftir teimum viðurskiftum sum Kappingarráðið hevur kunnleika til, og tað tí
ikki er grundarlag fyri at geva boð sambært § 12, stk. 1. Broyting ella aftur tøka av avgerð kann
fremjast, um
1. Tær veruligu umstøðurnar er broyttar á ein fyri úrskurðin avgerandi hátt,
2. Partarnir í avtaluni vm. ikki yvirhalda treytirnar ella
3. Avgerð er tikin grunda á skeivar ella villleiðandi upplýsingar frá luttakandi partum í semjuni
vm.
Brúk av oyðublaðið til fráboðan
Virkir ið fáa almennan stuðul ella stuðuls gjald til útreiðslur, og tann almenni myndugleikin, ið
gevur stuðul, kann søkja um ikki – uppíleggingar váttan sambært lóg um kapping § 12, stk. 6, fyri at
fáa kanna um stuðulin er kappingaravlagandi og um tað er grundarlag fyri eini ásetan sambært
§ 12, stk. 1. í lógini.
Fráboðan til Kappingarráðið verður á tilgjørdum oyðublaðið, sum er nevnt “K3.1 og K3.2” ið er
fylgiskjal til Reglugerð nr. 3 frá 10. januar 2008 um fráboðan av almennum stuðli. Oyðublaðið
liggur á heimasíðuni hjá Kappingarráðnum, har eisini reglugerð nr. 3 fra 10. januar 2008 um
fráboðan av almennum stuðli liggur. Adressan á heimasíðuni er www.kapping.fo .
Oyðublaðið til fráboðan K3.1 verður brúkt av almenna myndugleikanum, ið gevur stuðul og
oyðublaðið til fráboðan K3.2 er til brúk hjá vinnuvirkjum, ið móttaka stuðul ella fáa stuðul til
útreiðslur. Á oyðublaðnum eru tveir partar, partur A og partur B. Vinnuvirkini skulu útfylla part A
og svara uppá spurningarnir í parti B. Hetta er galdandi fyri hvørja fráboðan.

Fráboðanin skal verða til fulnar fyri, at verða góðtikin. Um fráboðanin ikki verður góðtikin, skal
Kappingar myndugleikin innan 2 vikur, vátta móttøku av fráboðanini. Um oyðublaðið til fráboðan
ikki er útfylt til fulnar, skal Kappingarráðið kunna avtalu partarnir um tað, og vegleiða um
skeivleikar á oyðublaðnum. Fyrst tá ið oyðublaðið er útfylt til fulnar, kann Kappingarráðið viðgera
máli.
Kappingarráðið kann eftir umbøn heilt ella partvís, gera undantøk viðvíkjandi skyldu at geva
upplýsingar og skjalprógv, ið eru nevnd í oyðublaðnum, um ráðið heldur, at tað er avgerandi fyri at
kanna málið.
Kærunevnd
Avgerðir tiknar sambært § 12, stk. 1. og stk. 3. kunnu ikki kærast til kærunevnd, men kunnu
leggjast inn fyri rættin.
Upplýsing, ráð og vegleiðing
Vitja heimasíðuni hjá Kappingarráðnum ella set teg í samband við okkum. Tað kann ofta vera
gagnligt við einum orðaskifti í er óbindandi og í trúnaði.
Adressan hjá Kappingarráðnum er:
Kappingarráðið
Skálatrøð 20
Postboks 73
FO-110 Tórshavn
Telefon: +298 35 60 40
Telefax: +298 35 60 55
E-post: Kapping@kapping.fo

