Vegleiðing
um
alment skipaða kappingaravmarking.
Alment skipa kappingaravmarkingar
Kappingaravmarking, ið eru ein beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering, er ikki fevnd
av forboðnum móti ávísari avtalu viðvíkjandi kappingaravmarking v.m. í kapittul 2 ella forboð
móti misnýtslu av ráðandi støðu í kapittul 3 í lógini.
Men tá kappingaravmarking er ein beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering kann
Kappingarráðið ið staðin leggja fram viðkomandi frágreiðing til landsstýrismannin og til
landsstýrismannin í kappingarmálum og ávísa møguligan skaðiliga avleiðing innan kapping, og
koma við uppskotum til frama fyri kapping á økinum.
Reglurnar, ið kapittul 4 í lógini um almennan kappingaravlagandi stuðul og kapittul 5 í lógini um
eftirlit við samanlegging, skerjast ikki av § 2, stk. 2-5 í kappingar lógini.
Kappingarlógin fevnir um øll vinnuvirki, men ikki útinnandi myndugleika ið ásettur, handhevja ella
staðfestur lógina. Sum hjálpa alment valdum ráðum og samkomum í at taka umsitingarligar
avgerðir, ið eru beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering. Lógin fevnir ikki um løn ella
arbeiðsumstøður. Almenn regulera kappingaravmarking, ið viðvíkur útinnandi myndugleika, løn og
arbeiðsumstøður er heldur ikki fevnt av § 2, stk. 2-5. Loksins kemur in house framleiðsla ikki undir
vinnuvirkir, hetta eru virkir ið brúka egnu arbeiðsfólk, at framleiða vørur og tænastur til egna brúk.
Ásetingin í Kappingarlógini § 2, stk. 2-5, líkjast somu reglum í donsku kappingarlógini og umfata
alla regulering innan almenna kappingaravmarking, antin tær eru vendar ímóti privatum ella
almennum vinnuvirkjum.
Henda vegleiðing er ætla sum ein hjálp til virkir, ið ætla at brúka reglugerð í kappitul 2 í lóg um
alment regulera kappingaravmarking. Hon er ikki í staðin fyri reglugerð í kappingarlógini ella í
kunngerðini.
Nær er tað alment regulera kappingaravmarking
Alment regulera kappingaravmarking kann fyrikoma uppá fleiri ymiskar mátar. Oftast fyrikomandi
dømini uppá kappingaravmarking á tí privata økinum er, at
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Áseta keyps - ella søluprís ella aðrar vinnu treytir,
Avmarkað ella hava eftirlit við framleiðsluni, seld nøgd, tøknilig menning ella íløga,
Býta sundur marknaðin ella útgerðrar støðir,
Seta ymiskar treytir fyri veitan av sama virði til handils felagnum,
Seta treytir fyri gerð av avtalu, at sáttmála partur góðtekur afturat lagda veitan ið ikki er
natúrligur partur ella sambært siðvenju ikki hevur samband við lutin.
6. tvey ella fleiri vinnuvirkir samskipa teirra kapping við at upp rætta eitt joint venture, og at
7. Seta bindandi søluprísir ella á annan hátt at royna at fáa ein ella fleiri samstarvsfelagar til
ikki at frávíkja vegleiðandi søluprís.
Kann alment regulera kappingaravmarking t.d. eisini vera eitt lógligt monopol, almennar reglur um
løggilding, mongd avmarka virkini, prísáseting (t.d. sum krav um non profit virki, beinleiðis ella
óbeinleiðis vernd ímóti innflyting og tøkniligar handilsforðingar. Skráin yvir møguligar kappinga
avmarkingar er ikki viðgjørdur út í æsir.
Nær er tað beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering
Kappingaravmarking ið er ásett av einari kommunu, er bara ein beinleiðis ella neyðug avleiðing av
almennari regulering, tá ið kappingaravmarkingin er neyðug fyri, at kommunan kann útinna tær
uppgávur, í á hana eru álagdar í fylgi lóg. Avgerðir tiknar av ráðnum í eini kommunu sambært lóg
um kommunala fyrisiting, síðu stillast við avgerðir tiknar av býráðnum. Umsitingarligar avgerðir, ið
eru í samband við uppgávur hjá kommununi, ið eru álagdar við lóg er fevnd av hugtakinum
beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering.
Kappingaravmarking ið er ásett av landinum skal fyri at vera ein beinleiðis ella neyðug avleiðing av
almennari regulering vera ásett í fylgi lóg ella heimila sambært lóg.
Avgerðin um, ein kappingaravmarking er ein beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering
kann Kappingarráðið seta fyrisspurning um til tann myndugleika, ið hevur ásett reglugerðina. Er
reglugerðin ásett við lóg verður fyrispurningurin settur til landsstýrismannin ið umsitur umtalaða
øki.
Biður Kappingarráðið viðkomandi myndugleika ella landsstýrismann um at avgera, um ein
kappingaravmarking er beinleiðis ella neyðug fylgja av almennari regulering skal Kappingarráðið
móttaka svar innan 4 vikur frá tí degi fyrispurningurin varð settur av ráðnum. Kappingarráðið kann
leingja tíðarfreistin.
Grundgeva ummæli
Um Kappingarráðið heldur, at ein alment regulera ella ein stuðuls skipan kann hava skaðiligt árin á
kappingina ella sum heild kann forða fyri eini virknari samfelagsligari rávøru nýtslu, kann
Kappingarráðið geva viðkomandi landsstýrismanni og landsstýrismanninum í kappingar málum eitt
grundgivið ummæli ið ávísir møguleikan fyri skaðiligum árinum fyri kappingina, og koma við
loysnum í fremja kapping á økinum.

Viðkomandi landsstýrismaður skal aftaná samráðingar við landsstýrismannin fyri Kappingarráðið
svara uppá ummæli frá Kappingarráðnum innan 4 mánar frá móttøku av ummælinum.
Kappingarráðið kann leingja tíðarfreistin.
Ásett roknskaparlig sundurgreining
Fyri almenn virkir ella vinnuvirkir, sum arbeiða undir almennum monopoli ella aðrari
kappingaravmarking, hevur Kappingarráðið heimild til at geva boð um sundurgreining av
roknskapinum av tí partinum av virkinum í viðkemur tí almanna monopolinum ella aðra
kappingarliga avmarking og tann partin ið er í fríðari kapping við onnur vinnuvirki.
Onki oyðublað og ongi krøv viðvíkjandi klagu
Kappingaravmarking, sambært § 2 vil oftast koma fyri eftir klagu frá einum kappingarneyta, ið
heldur seg verða fyri unfair kappingartreytum samanborið við eitt alment regulera virki.
Tað eru ongi sermerkt oyðubløð til fráboðan, til klagu yvir almenna regulering í kappingar
avmarking, men tað er greitt, at ein umfatandi og nágreinilig gjøgnumgongd av, um
kappingaravmarking heldur fram og hvør lógarheimild, ið er orsøkin til kappingaravmarking, er ein
munandi eggjan til, at Kappingarráðið skjótt kann taka støðu til um tað er grundarlag fyri
møguligum ummælum sambært § 2, stk. 5.
Kærunevnd
Avgerðir tiknar sambært § 2, stk. 1 um vinnuvirksemi, kann sambært § 27, stk. 1 í kappingarlógini
kærast til kærunevndina í kappingarmálum seinast 4 vikur frá tí degi, klagandi fekk kunnleika til
avgerðina. Kærunevnd, kann í serligum føri, síggja burt frá at tíðarfreistin ikki er hildin. Klagandi
kann av Kappingarráðnum ella kærunevnd fáa steðga kæruni. Kappingakærunevnd skal taka avgerð
í málinum seinast 6 vikur eftir at máli er innkomið. Avgerð ið kærunevndin hevur tikið, kann
leggjast inn fyri Føroya Rætt, seinast 8 vikur eftir at avgerðin er kunna klagandi. Tá er avgerðin
endalig. Men avgerðir sambært § 2, stk. 2-5, kunnu ikki leggjast fyri kærunevnd í kappingarmálum.
Upplýsing, ráð og vegleiðing
Vitja heimasíðuna 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

Almenn regulera kappingaravmarking
Step by step
Eitt mál um alment regulera kappingaravmarking vil oftast verða ein
klaga, men kann eisini av sínum eintingum reisast av Kappingarráðnum
|
Tann klagandi eigur at upplýsa: Hvat ger kappingaravmarking og hvønn árin hevur hon? Eru
økonomisk tap í samband við kappingaravmarkingar? Hvussu forðar kappinga avmarking eini
virknari samfelagsligari rávøru nýtslu
|
Frágreiðing yvir hvørjar samfelagslig fyrilit, ið gera kappingaravmarking og árini
|
Kappingarráðið greiður frá javnvág millum teir samfelagsligu fyrilit og fyrilitið til eina virkna
samfelagsligt rávøru forbrúk við kapping
|
Kappingarráðið kannar um samfelagsligt fyrilit kann gevast uttan at avmarka kappingina
|
Kappingarráðið avgerð um tað er grundarlag fyri at geva eitt grundgivið ummælið til viðkomandi
landsstýrismann og landsstýrismannin fyri kapping og vísa á skaðilig árin, og koma við loysnum,
ella um máli skal vera frávíst

