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MBM 

Vegurin langi 31 

188 Hoyvík 

 

Att: Hákun Steingrímsson, stjóra 

 

 

Tórshavn, tann 11. mars 2020 

Mál nr.: 19/00017 

Viðgjørt: S.R. 

 

 

 

Tilmælið um møguligan kappingaravlagandi krossstuðul í MBM 

Samandráttur 
1. Kappingareftirlitið valdi tann 10. oktober 2018 at seta í gongd kanning, sbrt. § 20, stk. 1 í kappingarlógini, 

ið skuldi staðfesta, hvørt krossstuðul var farin fram millum virkisøkini hjá MBM. 

2. Tá eitt virkisøki fíggjar hall hjá øðrum virkisøki í somu fyritøku verður hetta í kappingarrættarligum høpi 

nevnt krossstuðul.  

3. Tað eru serliga tvey kappingarlig ivamál, sum stinga seg upp í sambandi við virksemið hjá MBM. Annað 

er, um MBM fremur krossstuðul í stríð við § 11, stk. 1 í kappingarlógini, og hitt, hvørt talan um 

kappingaravlagandi almennan stuðul, sambært § 12, stk. 1og 2 í kappingarlógini. 

4. Kappingareftirlitið og MBM høvdu fund tann 25 oktober 2019 har MBM varð kunnað um, at ávegis 

niðurstøðan hjá Kappingareftirlitinum var, at krossstuðul sannlíkt var farin fram. 

5. Á fundinum tann 25. oktober 2019 varð ein fráboðan um kappingarlig ivamál handað MBM. Slík 

fráboðan eru eini boð um at Kappingareftirlitið metir, at tað fyriliggja kappingarlig ivamál og hevur tí í 

umbúna at kannað, um brot er framt á ásetingar í kappingarlógini.   

6. MBM var longu á fundinum tann 25. oktober 2019 sinnað at koma við eini tilsøgn, sum gekk teimum 

ivamálum á møti, sum Kappingareftirlitið hevði. 

7. Kappingareftirlitið fekk tann 27. januar 2019 eina tilsøgn, sum gongur teimum ivamálum á møti, sum 

vóru í fráboðanini um kappingarlig ivamál. 

8. Kappingareftirlitið mælir Kappingarráðnum at gera tilsøgnina dagfest 25. januar 2019 bindandi fyri 

MBM, sbrt. § 23, stk. 1 í kappingarlógini.  

Tilmælið  
9. Kappingarráðið hevur tikið avgerð um at gera tilsøgnina dagfest 25. januar 2019 bindandi fyri MBM, 

sbrt. § 23, stk. 1 í kappingarlógini. 
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Inngangur 
10. Kappingareftirlitið hevur við millumbilum fingið fráboðanir frá fyritøkum, sum eru ótryggar við at verða í 

kapping við eina eind sum Búrøkt. Ofta er tað óvissan um, hvørt MBM brúkar mjólkaframleiðsluna til at 

fíggja virksemið hjá Búrøkt. 

11. MBM hevur monopolstøðu á marknaðinum fyri heilsølu av feskari mjólk í Føroyum og fær eisini almennan 

stuðul fyri at framleiða feska mjólk og aðrar mjólkarúrdráttir. Í 2018 fekk MBM áleið 22 mió. kr. í 

almennum stuðli, meðan ársúrslitið hjá felagnum var 2,3 mió. kr. 

12. Kappingarneytar hjá Búrøkt kunnu tí hava orsøk at halda, at Búrøkt verður rikið við halli. Um MBM hevur 

brúkt sína ráðandi støðu til at fíggja hall hjá Búrøkt er vandi fyri, at eisini kappingarførir kappingarneytar 

verða trýstir av marknaðum.  

13. Kappingareftirlitið valdi tí tann 10. oktober 2018, við heimild í § 20, stk. 1 í kappingarlógini, at kanna, um 

krossstuðul varð latin millum virkisøkini hjá MBM í tíðarskeiðinum 2015 til 2017.  

14. § 20, stk. 1 í Kappingarlógini heimilar Kappingarráðnum millum annað at byrja mál av egnum ávum.  

Fyritøkan    
15. L/f Meginfelag Búnaðarmanna (MBM) eigur og rekur einasta mjólkarvirkið í landinum. Felagið rekur eisini 

handilin,  Búrøkt. Upprunaliga var virksemið hjá Búrøkt avmarkað til sølu av landbúnaðarvørum til limir í 

felagnum. Virksemið er støðugt vaksið, og er talan í dag um ein handil, sum vendir sær til almenningin við 

einum breiðum úrvali av vørum til landbúnaðin og útilív.   

16. MBM hevur deilt sítt virksemi í fýra deildir. Hesar eru Mjólkavirkið, Búrøkt Søla, Búrøkt Tænasta og 

Fyrisiting.  

Mynd 1: MBM bygnaður 

 

 

17. Fyrisitingin fevnir um stjórn, innkeyp og aðrar fyrisitingarligar uppgávur. Tað arbeiða 9 fólk í fyrisitingini.  

18. Búrøkt Søla selur fóður umframt vørur til landbúnaðin og útilív. MBM byrjaði at selja fóður, handilstøð 

o.a. til landbúnaðin í 1987. Í fyrstuni varð mest sum bert selt til limirnar hjá MBM, og framvegis í dag er 

55% av søluni til limirnar. Tað arbeiða 9 fólk í Búrøkt Sølu.  
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19. Krossstuðulskanningin vísti, at yvirskotið áðrenn felagskostnað hjá Búrøkt Sølu var [....] t.kr. í 2015, 

[....] mió. kr. í 2016 og eitt undirskot á [....] t.kr. í 2017. 

20. Búrøkt Tænasta byrjaði í 1994 og hevur til endamáls at reka verkstað, veita tænastu, hava eftirlit við 

mjólkarútbúnað, og selja størri landbúnaðarmaskinur til landbúnaðin. Tað eru 5 starvsfólk á deildini.  

21. Krossstuðulskanningin vísti eitt undirskot áðrenn felagskostnað hjá Búrøkt Tænastu á [....] mió. kr. í 

2015, [....] mió. kr. í 2016 og [....] mió. kr. í 2017. Tað skal tó viðmerkjast at MBM á fundinum tann 25. 

oktober 2019 vísti á at nakað av undirskotsvirkseminum í grundini átti at ligið undir mjólkarvirkinum. 

M.a. varð nevnt útkall og viðlíkahald av mjólkarrobottum.   

22. Mjólkarvirkið fór undir framleiðslu tann 1. apríl 1980. Virksemið fevnir um framleiðslu og sølu av 

mjólkarúrdráttum. Har starvast 27 fólk.  

23. MBM seldi fyri 148 mió. kr. í 2018. Av hesum stóð mjólkavirkið fyri [60-70] %. Ársúrslitið hjá MBM var 

2,3 mió. kr., meðan mjólkavirkið hevði eitt úrslit áðrenn kostnað til felagsútreiðslur á [....] mió. kr. Hetta 

merkir at stuðulin á 22 mió. kr. hevur stóran týdning fyri mjólkarframleiðsluna. 

24. Niðanfyri eru roknskapartølini seinastu árini: 

DKK 2015 2016 2017 2018 

Nettosøla 133.811.556 135.335.311 140.859.880 147.704.645 

EBITDA 8.360.514 7.286.424 8.326.353 9.866.564 

Ársúrslit 1.080.308 87.722 1.313.360 2.341.974 

     

Ognir 88.922.358 87.161.959 91.183.338 97.462.110 

Eginpeningur 30.178.462 30.271.784 31.584.745 30.812.856 

 

Marknaður 
25. Kappingareftirlitið hevur ikki gjørt nakra marknaðarkanning, tí MBM í sambandi við handanina av 

fráboðanini um kappingarlig ivamál, ynskti at koma við eini tilsøgn.  

26. Kappingareftirlitið hevur tó innheintað tøl frá TAKS og Hagstovuni yvir innflutningin av 

mjólkarúrdráttum seinastu árini. Við støði í hesum hagtølum og nettosøluni hjá mjólkarvirkinum verður 

mett, at MBM hevur ein marknaðarpart á [50-60]%.  

27. Her skal tó viðmerkjast at talan er um eina ov víða Marknaðarlýsing, tí um skilmarkingin varð gjørd 

sambært § 5 í kappingarlógini, so hevði talan verið um fleiri marknaðir. Av hesum vildi uttan iva verið fleiri 

har MBM ikki hevur nakra vøru at selja.  

28. Hinvegin metir Kappingareftirlitið at MBM situr  á øllum marknaðinum fyri heilsølu av feskari mjólk. 

Somuleiðis verður mett, at MBM hevur eina sterka støðu  á marknaðinum fyri sølu av súrróma og róma.  
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Stuðul 
29. Mjólkarframleiðslan fær almennan stuðul eins og í nógvum øðrum londum. Bæði mjølkarbóndur og MBM 

fáa stuðul. Stuðulin sum verður latin, kann bólkast sum óbeinleiðis og beinleiðis stuðul í mun til tað at 

framleiða mjólk.   

30. Beinleiðis stuðul er tann, sum verður latin í sambandi við framleiðslu av mjólkarúrdráttum, meðan 

óbeinleiðis stuðul verður latin til virksemið, sum er knýtt ella avleitt av mjólkarframleiðsluni.  

31. Niðanfyri er talva sum vísir stuðul pr. litur og bólka í mun til, um talan er um beinleiðis ella óbeinleiðis 

stuðul.  

 

32. Sum tað framgongur av omanfyristandandi talvu, so hevur stuðulin til mjólkaframleiðsluna ligið millum 

4,41 og 5,63 kr. pr. litur av mjólk. Í 2018 fekk MBM 61% av stuðlinum, meðan eigararnir av MBM, 

mjølkarbóndur, fingu 49%.    

33. Seinastu árini hevur ársúrslitið hjá MBM ligið millum 1 mió. kr.  2,4 mió. kr. Felagið hevur hesi árini fingið 

millum 19 og 22 mió. kr. í studningi. Sigast má tí, at stuðulsskipanir eru ein grundleggjandi fyritreyt fyri 

rakstrinum.  

34. Flutningsstuðul verður latin við heimild í løgtingslóg nr. 32 frá 6. mars 2003 um landbúnaðarstuðul. 

Høvuðsendamálið eru at stuðla føroyskum landbúnaði og at tálma brúkaraprísunum á føroyskum 

landbúnaðarvørum. 

35. MVG fyrimunurin kemst av eini áseting í lógini um meirvirðisgjald (§ 13, stk. 9), sum sigur, at virki sum 

keypa mjólk frá bóndum, ikki skulu rokna upphæddir sum stava frá søluni av mjólk og mjólkarúrdráttum 

við í avgjaldsskyldugu søluna.  

Stuðul pr. litur mjólk 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Framleiðsla

Innvigað mjólk, 1000 l 6.496 7.104 7.442 7.744 7.361 7.382

Beinleiðis stuðul

Mjólkastuðul, tkr. 7.283 7.279 7.249 7.220 7.221 7.220

Flutningsstuðul, tkr. 2.753 2.847 2.923 3.029 2.900 2.953

MVG fyrimunur, tkr. 16.415 17.013 17.597 17.821 18.747 18.747

Tilsamans 26.451 27.139 27.769 28.070 28.868 28.920

Óbeinleiðis stuðul

Stuðul til slátur av neytum, tkr. 467 500 551 499 525 1.100

Stuðul til stráfóður, tkr. 9.199 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080

Avloysaraskipan, tkr. 480 480 480 480 480 480

Tilsamans 10.146 6.060 6.111 6.059 6.085 6.660

Samlaður stuðul fyri liturin

Beinleiðis stuðul 4,07 3,82 3,73 3,62 3,92 3,92

Óbeinleiðis stuðul 1,56 0,85 0,82 0,78 0,83 0,90

Tilsamans 5,63 4,67 4,55 4,41 4,75 4,82
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36. Endamálið við § 13, stk. 9 var, at bøndur skuldu fáa partvíst endurgjald fyri at meirvirðisgjald varð lagt á 

mjólkina. Hin partur av endurgjaldinum var, at Løgtingið sett verjutoll á innfluttar mjólkarvørur1.  

37. Upprunaliga ætlanin var at hækka mjólkarstuðulin, men Løgtingið valdi heldur at seta §13, stk. 9 í MVG-

lógina.  

Atburður 
38. Um mjólkarvirkið hjá MBM hevur fíggjað virksemið hjá Búrøkt yvir longi tíð, er talan um 

kappingaravlaging, sum kann geva Búrøkt møguleika at trýsta kappingarførar kappingarneytar av 

marknaðinum.  

39. Talan kann tí verða um brot á ávikavist §11  og §12 í kappingarlógini.   

40. Um MBM hevur eina marknaðarráðandi støðu og brúkar hesa støðu til at vinna sær marknaðarpartar á 

øðrum marknaðum har felagið ikki hevur ráðandi støðu, kann talan verða um brot á §11 í kappingarlógini.  

41. Í hesum ítøkiliga føri vildi tað tí m.a. verið neyðugt at fingið staðfest, um MBM hevur eina ráðandi støðu, 

um misnýtsla var farin fram, áðrenn møgulig avgerð um brot á §11 varð tikin. 

42. Talan kann vera um brot á §12 um miðlar, sum eru latnir til mjólkarframleiðslu, verða brúktir til virksemi, 

sum onki hava við mjólkaframleiðsluna at gera. Í tílíkum føri tekur Kappingarráðið støðu til, um ein 

kappingaravlaging er farin fram, meðan landsstýrismaðurin, sum varðar av stuðlinum tekur støðu til, um 

heimild er fyri framferðini, sum skapar kappingaravlagingina, sbrt. §12, stk. 2 í kappingarlógini. 

43. Um ólógligur stuðul er latin, hevur Kappingarráðið heimild at geva boð um, at stuðulin skal støðga ella 

afturrindast, sbrt. §12, stk. í kappingarlógini.  

44. Verður tilsøgnin gjørd bindandi eftir § 23 í kappingarlógini verða tey stig sum skulu takast áðrenn ein 

avgerð verður tikin eftir § 11 ella § 12 ikki framd.  

Tilsøgn 
45. Ein fyritøka kann koma við eini tilsøgn sum gongur ivamálunum á møti sum Kappingarráðið hevur 

viðvíkjandi møguligum broti á § 11, stk. 1 í kappingarlógini. 

46. Metir Kappingarráðið at ivamálini hvørva við givnu tilsøgnini kann Kappingarráðið gera tilsøgnina 

bindandi fyri fyritøkuna, sbrt. § 23, stk. 1 í kappingarlógini. 

47. Eftir at tilsøgnin er gjørd bindandi, kann Kappingarráðið geva boð til tess at tryggja, at tilsøgnin verður 

fylgd til fulnar og innan ásetta tíð, sbrt. §23, stk. 2 í kappingarlógini.  

48. Kappingarráðið kann kalla aftur eina tilsøgn um týðandi viðurskifti broytast, um tilsøgnin ikki verður fylgd 

ella um skeivar ella villleiðandi upplýsingar eru latnar, sbrt. §23, stk. 3 í kappingarlógini. 

49. Fyritøka, sum tilvitað ella av grovum ósketni ikki ger eftir tilsøgn sum er givin eftir § 23 í kappingarlógini, 

kann revsast við bót, sbrt. § 31, stk. 1, nr. 8.  

                                                 

1 Ll. nr. 193 frá 30. desember 1992 
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50. Fyritøka, sum tilvitað ella av grovum ósketni, ikki ger eftir boðum givin eftir §23, stk. 2 kann revsast við 

bót, sbrt. § 31, stk. 1, nr. 9.    

51. Ásetingin í §23 í kappingarlógini gevur Kappingarráðnum møguleika at enda eitt mál við at gera eina tilsøgn 

bindandi. Fyrimunur er við at enda mál á slíkan hátt, tí hetta er bæði skjótt og orkusparandi og  kappingarligi 

trupulleikin verður samstundis loystur.  

52. Ein avgerð eftir §23 í kappingarlógini hevur hinvegin við sær, at ongin avgerð verður tikin um, hvørt brot 

er framt á áseting í kappingarlógini.  

53. Tilsøgnin frá MBM er endurgivin niðanfyri: 
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Meting 
54. Kappingareftirlitið metir, at tilsøgnin, hevur við sær ein greiðari skilnað millum Mjólkarvirkið og Búrøkt.  

55. Tilsøgnin hevur við sær eina broyting í bygnaðarviðurskiftunum hjá MBM: 

 

56. Tað sum fyrr var nevnt Búrøkt Tænasta hvørvur. Ístaðin verður virksemið hjá hesi deild býtt millum 

Búrøkt og Mjólkavirkið. Fortreytin fyri hvussu hetta verður deilt er, um talan er um vøru ella tænastu, 

sum er neyðug fyri at reka mjólkarframleiðslu. Er svarið játtandi, so verður virksemið flutt til 

mjólkarvirkið og er svarið noktandi verður tað flutt til Búrøkt.   

57. Tað er tó virksemi sum umskarðar bæði økir. 

58. Verkstaðið og virksemið knýtt at verkstaðnum verður flutt til mjólkarvirkið, men í tann mun Búrøkt 

hevur brúk fyri tænastur ella vørur frá hesum virkisøki, so verður tað gjørt ímóti rokning og á einum 

handilsligum grundarlagi.  

59. Fyrisitingin er felags fyri bæði mjólkarvirkið og Búrøkt, og kostnaðirnir av henni verða deildir í mun til 

brúk.   

60. Leiðslan í MBM metir at deildarroknskapurin pr. fyrsta ársfjórðing fer at vísa, at Búrøkt verður rikið á 

einum handilsligum grundarlagi.  

61. Kappingareftirlitið metir, at man eigur í øllum førum at vænta, at roknskapirnir fyri 2020 vísa, at Búrøkt 

verður rikið á einum handilsligum grundarlagi.  

62. Kappingareftirlitið metir, at við at gera tilsøgnina bindandi kann tryggjast, at krossstuðul ikki fer fram 

millum mjólkavirkið og Búrøkt. Sostatt verður trygd fyri, at MBM ikki kann brúka mjólkavirkið til at 

fíggja virksemið hjá Búrøkt og harvið møguliga trýsta kappingarførar kappingarneytar av marknaðinum.  

63. Kappingareftirlitið metir tí, at tilsøgnin tryggjar at endamálið við kappingarlógini um at fremja eina 

fulldygga samfelagsliga tilfeingisnýtslu verður rokkið.  
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Niðurstøða 
64. Kappingarráðið metir at tilsøgnin vil tryggja, at umstøður eru fyri virknari kapping á marknaðinum. 

65. Kappingarráðið hevur tí avgjørt at gera tilsøgnina frá MBM, dagf. 25. februar 2020, bindandi, sbrt. §23 í 

kappingarlógini. 
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