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Oversigt over sagsområder overtaget af de færøske myndigheder 

 

 
 

 

 

 

 

Hjemmestyrelovens liste A 

 
Følgende områder betegnes som særanliggender, således at de straks overgår til det færøske 

selvstyre eller senere overføres til dette efter begæring fra Lagtinget eller regeringen. 
[Hjemmestyrelovens § 2] 

 

Pkt. Bestemmelse Status for overtagelse 

1. Færøernes egen styrelsesordning inden 

for de ved nyordningen angivne rammer. 

Herunder falder – inden for de nævnte 

rammer – bestemmelser om lagtinget, 

lov om valg til dette, det administrative 

styre, lagtingslovenes tilblivelse, vedta-

gelse og stadfæstelse og deres bekendt-

gørelse, egne tjenestemænds ansættelse, 

afskedigelse, tjenestevilkår, lønning og 

pensionering. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

2. Kommunale forhold. 

Herunder falder kommunernes styre, 

tilsynet med dem, kommunale skatter. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

3. Bygnings- og brandvæsen, byplaner, 

boligspørgsmål, lejespørgsmål, folkere-

gister. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

4. Sundhedsvæsen, lægevæsen, jordemo-

dervæsen, hospitalsvæsen, apotekervæ-

sen. 

Herunder falder embedslægerne, kvak-

salverlovgivning, bekæmpelse af tuber-

kulose og andre smitsomme sygdomme, 

sindssygevæsenet, vaccination. 

Apotekervæsenet og sundhedsvedtægterne 

(miljøsager) er overtaget som særanliggender. 

I medfør af hjemmestyrelovens § 9 og i hen-

hold til lov nr. 316 af 17. maj 1995 har hjem-

mestyret overtaget den lovgivende og admini-

strative myndighed med statsligt tilskud på 

følgende områder: 1) sygehusvæsen, 2) kom-

munelægeordning, 3) sundhedsplejeordning, 

4) hjemmesygeplejeordning, 5) skolelægeord-

ning, 6) tandplejeordning og 7) sygeforsik-

ring. 
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5. Den offentlige forsorg. 

Særforsorg. 

Folkeforsikring. 

Lovpligtig Ulykkesforsikring. 

Arbejdere, arbejdsforhold, lærlinge, 

medhjælpere, ferie. 

 

Den offentlige forsorg, lovpligtig ulykkesfor-

sikring, arbejdere, arbejdsforhold, lærlinge, 

medhjælpere og ferie er overtaget som særan-

liggender. 

I medfør af hjemmestyrelovens § 9 og i hen-

hold til lov nr. 315 af 17. maj 1995 har hjem-

mestyret overtaget den lovgivende og admini-

strative myndighed med statsligt tilskud på 

områderne særforsorg og folkeforsikring. 

6. Direkte og indirekte skatter. 

Herunder falder også stempelafgift, af-

gift af totalisatorspil, afgift af særligt 

færøsk lotteri, medens afgifter for ek-

spedition, som skifteafgifter, retssport-

ler, tinglysningsafgifter tilfalder den, der 

bekoster vedkommende institution. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

7. Bevillingsret og i det hele dispositionsret 

over alle egne indtægter. 

Ordningen af regnskabsføring, revision 

og decision med hensyn til egne indtæg-

ter og udgifter. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

8. Godkendelse af havneafgifter. Sagsområdet er overtaget som særanliggende. 

9. Skolevæsenet. 

Herunder falder både folkeskolen, ek-

samensskoler og kursus, læreruddannel-

se, folkehøjskoler, efterskoler, ungdoms- 

og aftenskoler, husholdningsskoler og 

fagskoler som handelsskoler, tekniske 

skoler, navigationsskoler o.s.v. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

10. Arkiver, biblioteker, museer. 

Herfra undtages statens arkivsager, for-

behold tages om pligtaflevering til Det 

kgl. Bibliotek. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

11. Bygningsfredning, naturfredning. Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

12. Havne, kystsikring, kanaler, vandkraft-

anlæg, trafikvæsen, herunder veje, jern-

baner, sporveje, færgevæsen, omnibus- 

og fragtkørsel. 

Motor- og færdselsforhold. 

Stedligt post- og telegraf- og telefonvæ-

sen. 

Elektriske anlæg. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 
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13. Landbo- og landvæsensforhold. 

Herunder almindelig landbolovgivning, 

fæste, forpagtning, udstykning, udskift-

ning, husmandsbrug, planteavlen, hus-

dyravlen, havebrug, landbrugets bier-

hverv, grundforbedring, skovvæsen. 

Veterinærvæsenet. 

Bekæmpelse af skadedyr. 

Husdyr, voldgift, dyreværn, hundelov. 

Jagt og fredning af dyr på territoriet. 

Fiskeri og fredning af fisk på territoriet. 

Matrikulsvæsen. 

 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

14. Teater- og biografbevillinger, forlystel-

ser. 

Indsamlinger og bortlodninger. 

Strandinger. 

Hittegods. 

Giftstoffer, eksplosive stoffer, våben. 

 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

15. Forsynings- og produktions- og forde-

lingsspørgsmål. 

Priskontrol, maksimalpriser. 

Rationeringer, rabat- og tilskudsordnin-

ger. 

Tantieme- og udbyttebegrænsing. 

Omløben med varer. 

Regler om stærke drikke. 

Regler om lukketid. 

Beværtning og gæstgiveri. 

Næringsvæsenet. 

Handels- og foreningsregistre. 

Skibsregistrering. 

Mæglere, translatører, dispachører, veje-

re, målere. 

Revisorer. 

Oplagshuse. 

Kommission, agentur, handelsrejsende. 

Agentur for udenlandske firmaer. 

Bogføringsvæsenet. 

Kreditforeninger o.lign., stedlig forsik-

ringsvirksomhed. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 

16. Stedligt overformynderi. 

Tinglysning. 

Turistvæsen. 

Ekspropriation til særformål. 

Bestemmelser om fremstillingen af tryk-

sager. 

Specielle bestemmelser om særlig tids-

regning. 

Borgerlige ombud. 

Ligeret for mænd og kvinder. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gender. 
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Hjemmestyrelovens liste B 

 
Følgende områder gøres til genstand for yderligere forhandling, før der tages endelig stilling 

til, om og i hvilket omfang de kan anerkendes som særanliggender:  

[Hjemmestyrelovens § 3] 

 

Pkt. Bestemmelse Status for overtagelse 

1. Folkekirken. 

Herunder falder hele den kirkelige ord-

ning, ritualerne, kirkens tjenestemænd, 

deres løn og pension, kirker, kirkegårde, 

udtrædelse og indtrædelse i folkekirken, 

menighedsråd, valgmenigheder, sogne-

båndsløsning. 

De fra folkekirken afvigende trossam-

fund, helligdagslovgivningen. 

Sagsområderne er overtaget som særanlig-

gende, jf. nedenfor. 

2. Politiet. Sagsområdet er fortsat fællesanliggende. 

3. Råstoffer i undergrunden. 

Radio. 

Luftfart. 

Råstoffer i undergrunden og radio er overtaget 

som særanliggender.  

Luftfart er fortsat fællesanliggende. 

4. Jordfonden. Sagsområdet er overtaget som særanliggende. 

5. Import- og eksportkontrol. Sagsområdet er overtaget som særanliggende. 

 

 

 

Sagsområder overtaget i henhold til overtagelsesloven (lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de 

færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder) 

 

 

 

Sagsområde Overtagelsesdato 

Medieansvar 11. maj 2006 

Beredskab 1. januar 2007 

Folkekirken og de fra folkekirken afvigende 

trossamfund 

29. juli 2007 

Selskabsretten, erhvervsdrivende fonde og 

foreninger samt årsregnskab 

1. januar 2008 

Helligdagslovgivningen 29. juli 2008 

Mål og vægt 29. juli 2008 

Meteorologi 1. april 2009 

Formueret 1. januar 2010 

Ophavsret 1. januar 2010 

Strafferet 1. marts 2010 

Lodsområdet 1. august 2011 

Person-, familie- og arveretten 29. juli 2018 

Landkortlægning  1. april 2019 
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Søkortlægning og søopmåling 1. januar 2020 

 


