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Umsóknarblað 
 

 
Umsóknarblað at nýta í sambandi við, at søkt verður um stuðul at keypa bil o.a. sambært lóg 
um almannatrygd og tænastur § 26 og kunngerð nr. 16 frá 6. mars 2007. 
 
Navn  P-tal  

Gøta  Telefon  

Postnr.  Býur  Fartelefon  

Teldupostur   Lækni  

 
Vinarliga svara niðanfyristandandi spurningum so gjølla sum møguligt. 

Tú ert vælkomin at venda tær til Almannaverkið, um ivamál eru í hesum sambandi. 

 
Søkt verður um 

Stuðul til bil Ja  Nei  

Stuðul til sertútgerð Ja  Nei  

Stuðul til koyrikort Ja  Nei  

Hevur umsøkjarin bil sum Almannaverkið hevur veitt stuðul til? Ja  Nei  

Um ja, nær er hesin frá? Ár  

 
Nýtsla av bilinum 

Koyring til og frá arbeiði: Ja  Nei  

Um ja, hvørjari vinnu ert tú í?   

Fráleiki millum heim og arbeiðspláss er: Km  

Koyring í sambandi við útbúgving: ja  nei  

Um ja, hvørja útbúgving?  

Fráleiki millum heim og útbúgvingarstað er: Km  

Koyring í frítíðini: ja  nei  

Nevn frítíðarítriv har bilurin er neyðugur:  

Koyring av barni: ja  nei  

Miðaltal av km. um vikuna, ið tú væntandi fert at koyra: Km  

Greið nærri frá hesum viðvíkjandi ferðatørvi:  
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Persónlig viðurskifti 
Hvørja sjúku/niðursettan førleika 
hevur umsøkjarin:  

Hvussu leingi hevur umsøkjarin 
havt sjúkuna/niðursetta 
førleikan? 

 

Hædd umsøkjarans    cm  Tyngd umsøkjarans    kg  

Hvussu nógv húsfólk skulu kunna vera í bilinum?:        (tal)  

Skal bilurin kunna rúma hjálpartólum: Ja  Nei  

Um ja, hvørji?  

 
Hevur umsøkjarin koyrikort? Ja  Nei  

Um ja, hevur koyrikortið átekning um heilsuviðurskifti? Ja  Nei  

Um ja, hvørji? (Send fotoavrit av 
hesum við)  

Skal annar enn umsøkjarin verða førari av bilinum: Ja  Nei  

Upplýs egna fatan av niðursetta 
førleikanum, sum ger, at bilurin 
er neyðugur: 

 

 
Inntøkuviðurskifti 
Skattskylduga inntøka umsøkjarans seinasta ár  kr.   

 
Viðmerkingar: 
 

 

Undirritaði/a váttar, at omanfyri nevndu upplýsingar eru rættir og eg eri kunnað/ur  um 
treytirnar fyri at fáa stuðul til bil, sambært lóg um almannatrygd og tænastur og sambært 
kunngerð nr. 16 frá 6. mars 2007 um stuðul til keyp av bili og øðrum. 
Eisini loyvir undirritaði/a Almannaverkinum  at savna neyðugar upplýsingar til málsviðgerðina. 

Dagfesting Undirskrift  umsøkjarans ella verjans/foreldramyndugleikans 
  

 

Umsóknin skal sendast ella latast inn til almannaverkið.  
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Vegleiðing og treytir í sambandi við stuðul til keyp av bili 
 
Alment 
Almannaverkið kann, eftir umsókn, veita stuðul til at keypa bil.  
Harafturat kann stuðul, eftir umsókn, verða latin til meirútreiðslur til vektgjald, serligan 
útbúnað, koyrikort o.a.  
Endamálið við stuðlinum er, at persónurin kann gerast so sjálvhjálpin sum gjørligt í 
gerandisdegnum 
 
Heilsu- og vinnutreytir  
Stuðul til at keypa bil verður latin persóni, sum hevur varandi niðursettan førleika, ið er til 
munandi ampa fyri viðkomandi í samferðslu, arbeiði ella útbúgving.  
Stuðul verður bert latin, um bilurin:  
1. er neyðugur fyri, at persónur kann koma til og frá arbeiði ella útbúgvingarstaði, ella 
2. munandi bøtir um avleiðingarnar av niðursetta førleikanum hjá persóninum, ella 
3. munandi lættir um gerandisdagin hjá persóninum. 
 
Bíligasti nøktandi bilur 
Stuðul verður játtaður til bíligasta bilin, ið kann nøkta tørvin hjá umsøkjaranum. 
Meginreglan er, at bilur eigur ikki at verða keyptur, fyrr enn Almannaverkið hevur mett um 
tørvin. 
 
Stuðul til at keypa vanligan bil  
Stuðulin verður latin sum eitt rentufrítt lán, sum í mesta lagi er 205.764 kr. (ár 2020), tó ikki 
meira enn bilurin kostar. (Broytist á hvørjum ári við prístalinum). 
 
Stuðul til at keypa serligan bil  
Eru heilt serligar umstøður viðvíkjandi breki umsøkjarans, kann afurat stuðlinum til vanligan 
bil, veitast eitt rentu- og avdráttarfrítt lán til at gjalda munin millum stuðul til  vanligan bil 
og keypskostnaðin fyri at útvega ein serligan bil. 
Heilt serligar umstøður eru,  tá:  
1. niðursetti førleikin krevur útbúnað, sum einans finst ella kann setast í størri ella dýrari bil, 
2. niðursetti førleikin hevur við sær, at neyðugt er við størri ella dýrari bili, av tí at ilt er at 

sleppa inn og út úr bilinum ella seta seg til rættis í honum ella 
3. neyðugt er við størri ella dýrari bili til tess at fáa rúm fyri neyðugum hjálpartólum. 
 
Afturgjaldsskylda 
Lán til keyp av vanligum bili er partvís afturgjaldsskyldugt.  
Er inntøka umsøkjarans ikki størri enn 3 ferðir grundupphæddina fyri ein stakan 
fyritíðarpensjónist, rindar umsøkjarin helvtina av láninum aftur við 1/96 um mánaðin. Hin 
helvtin verður niðurskrivað við 1/96 um mánaðin, frá tí at bilurin er skrásettur.  
Er inntøka umsøkjarans størri enn 3 ferðir grundupphæddina fyri ein stakan fyritíðarpensionist, 
verður afturgjaldsskyldugi parturin hækkaður við 20% av tí, sum er yvir 3 ferðir 
grundupphæddina fyri ein stakan fyritíðarpensjónist. Tann lánsparturin, ið verður 
niðurskrivaður, verður minkaður samsvarandi. 
Grundupphæddin fyri 2020 er kr. 72.080. Inntøkumarkið ár 2020 er kr. 217.080. 
(Inntøkumarkið broytist á hvørjum ári við javningini av pensjónsupphæddini).  
 
Inntøkugrundarlag 
Inntøkugrundarlagið í sambandi við útrokningina av stuðlinum er skattskylduga inntøkan 
sambært skattalógini seinasta álíknaða inntøkuár. Skattligir frádráttir verða tó ikki íroknaðir.  
 
 
Broytingar í inntøku 
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Er inntøka umsøkjarans, tá lánið skal nýtast, varandi økt við 20% ella varandi minkað við 5% í 
mun til tað uppgjørda inntøkugrundarlagið, er tað umsøkjarans broyttu fíggjarligu viðurskifti, 
ið skulu leggjast til grund fyri útrokningina av stuðlinum. Broytingar í umsøkjarans fíggjarligu 
viðurskiftum, aftaná at lánið er latið, viðføra ikki broytingar í útrokningini.  
Lánini til bilin verða afturgoldin/niðurskrivað við 1/96 um mánaðin, frá tí degi bilurin er 
skrásettur. 
 
Uppgerð áðrenn 8 ár eru umliðin 
Verður lán afturgoldið innan 8 ár eru liðin, verður umframt alla restskuldina eisini goldin ein 
lutvísur partur av avdráttarfría láninum. 
 
Bil við úr øðrum landi 
Stuðul kann fáast til bil, umsøkjari hevur fingið stuðul til í øðrum landi. Serligar reglur eru 
galdandi hesum viðvíkjandi. 
  
Stuðul til meirútreiðslur til vektgjald  
Stuðul kann latast til meirútreiðslur til vektgjald til bil við eginvekt omanfyri 1300 kg, um 
persónurin líkur krøvini til stuðul til at keypa bil sambært hesi kunngerð.  
Stuðul til vektgjald verður bert latin til bíligasta nøktandi bil og um stuðulstreytirnar sambært 
kunngerðini verða hildnar. 
 
Stuðul til serligan útbúnað  
Stuðul kann verða latin fyri serligan útbúnað til bilin, um útbúnaðurin ikki er ísettur á 
verksmiðjuni.  
Stuðul verður tó bert latin, um Akstovan ella heilsustøða umsøkjarans krevur serligan útbúnað til 
bilin.  Stuðul fyri automatisk gear verður tó bert latin, um bilurin er minni enn eitt ára gamal, og 
útbúnaðurin er ísettur á verksmiðju.  
Stuðul verður bert latin, um umsøkjarin ella annað húsfólk eigur bilin.  
Stuðul til serligan útbúnað er ikki treytaður av stuðli til bil.  
Hevur umsøkjarin fingið stuðul til serligan útbúna, skulu ganga 6 ár, áðrenn stuðul aftur verður 
latin fyri líknandi útbúnað.  
Stuðul kann tó verða latin innan 6 ár, um serlig viðurskifti gera seg galdandi.  
Serligur útbúnaður, ið er settur í bilin, er ogn hjá Almannaverkinum, og skal, um hann er 
egnaður til endurnýtslu, latast aftur til Almannaverkið, um bilurin verður seldur ella 
burturbeindur. 
 
Stuðul til koyrikort o.a.  
Stuðul kann verða latin til læknaváttan og meirkostnað av koyrifrálæru í sambandi við stuðul til 
at keypa bil ella í sambandi við endurnýggjan av koyrikorti orsakað av heilsuávum, um treytirnar 
fyri stuðli til at keypa bil annars eru uppfyltar. 
Umsøkjarin verður at gjalda vanliga kostnaðin av koyrikorti. 
Er neyðugt at nýta bil umsøkjarans í koyrifrálæruni, kann stuðul verða latin at seta útgerð til 
koyrilæraran í bilin, og til at taka hana úr aftur. 
 
Útskiftan av bili  
Hevur umsøkjarin fingið stuðul til bil, kann stuðul til annan bil ikki verða latin fyrr enn 8 ár eftir, 
at gamli bilurin er skrásettur.  
Stuðul til annan bil verður tó bert latin, um Akstovan metir, at bilurin er í tílíkum standi, at hann 
eigur at skiftast út.  
 
Stuðul kann tó verða latin innan 8 ár, um:  
1. Akstovan váttar, at bilurin eigur at verða útskiftur, 
2. bilurin er vorðin vrak ella 
3. bilurin er vorðin óegnaður, av tí at førleiki umsøkjarans er broyttur. 
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Hóast ásetingina um 8 ár kann stuðul verða latin eftir 6 árum, um stuðulin er latin til bil tiknan 
við úr útlandinum. 
Verður bilurin útskiftur av serligum áðum, skal bilurin seljast og skuldin til Almannaverkið 
uppgerast.  
Møguligt avlop verður at ganga inn í keypi av nýggja bilinum. Møgulig restskuldi verður 
avskrivað, um ikki gjaldsskái er givin, ella lánið er misrøkt.  
 
Vinningur av sølu av gomlum bili 
Hevur umsøkjarin vanligan bil, ið hann hevur fingið stuðul til, og søkir um stuðul til nýggjan bil, 
skal nettovinningurin av søluni av gamla bilinum, herundir tryggingarútgjald, fara til nýggja bilin 
og/ella verða drigin frá nýggja láninum, soleiðis at fyrst verður minkað um afturgjaldsskylduga 
partin.  
Verður stuðul latin til serligan bil, skal nettovinningurin av gamla bilinum tó verða drigin frá 
rentu- og avdráttarfría láninum til serligan bil fyrst. Loypur peningur av, verður hann drigin frá 
vanliga láninum. 
Nettovinningurin er søluprísurin fyri bilin, tá ið sølukostnaður umframt restskuld til 
Almannaverkið fyri gomul lán eru drigin frá. Við útrokning av nettovinninginum kann privat skuld 
til ein dýrari bil enn tann játtaða, ikki dragast frá. 
 
Stuðulstreytir 
Fyri at fáa stuðul, skal: 
1. umsøkjari verða heimabúgvandi, 
2. lánið verða nýtt til at keypa nýggjan og óbrúktan bil, 
3. bilurin verða skrásettur í navni stuðulsmóttakarans. Er umsøkjarin barn undir 18 ár, verður 

bilurin skrásettur í navninum hjá foreldramyndugleikainnihavaranum. 
4. Akstovan skráseta bilin við tí treyt, at eigaraskiftið skal ikki vera fyrr enn 8 ár eftir 

skrásetingina, uttan so at Almannaverkið loyvir tí, 
5. bilurin vera skrokktryggjaður fyri fult virði, 
6. umsøkjarin lúka vinnu- og heilsutreytirnar, 
7. bilurin ikki nýtast av øðrum í longri tíð, 
8. bilurin ikki verða settur ella setast í veð ella havast sum trygd fyri gjaldi, sum ikki hevur við 

bilin at gera, og 
9. umsøkjarin halda avdráttarskylduna. 
 
Hóast ásetingarnar í stuðulstreytunum, kann stuðul verða latin til nýggjan og óbrúktan bil, sum 
umsøkjarin ella annað húsfólk hevur keypt seinasta árið. Stuðulin fær gildi, frá tí at bilurin er 
skrásettur fyrstu ferð.  
Stuðulstreytirnar, ið eisini eru á viðløgdum oyðiblaði, skulu undirskrivast av umsøkjaranum og 
sendast Almannaverkinum. 
 
Um stuðulsmóttakarin doyr  
Doyr stuðulsmóttakarin, fellur restskuldin av láninum til gjaldingar. Røkkur søluvirðið á bilinum 
ikki til alla skuldina, verður munurin avskrivaður.  
 
Bil við uttanlands  
Bilur, ið stuðul er fingin til, kann takast við uttanlands eftir avtalu við Almannaverkið.  
Verður bilurin tikin við uttanlands ímóti avgerð Almannaverksins, kann stuðulin takast aftur. 
Hóast hesa ásetingina, kann bilur takast við í feriu uttanlands í styttri tíðarskeið. 
 
Gjaldsskái og eftirgevan av skuld  
Almannaverkið ger av, um lánsgjald kann verða útsett, ella um lán kann verða eftirgivið orsakað 
av sjúku, arbeiðsloysi, útbúgving o.ø.  
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Veðhald 
Lánini verða tryggjað við tinglýstum veðbrævi í leysafæi.  
 
Fyrning 
Lánini fyrnast eftir 20 árum sambært vanligum fyrningarreglum.  
 
Burturfall av stuðulsjáttan 
Stuðulsjáttanin fellur burtur, um ikki er sett á stuðulin innan 6 mánaðir eftir játtanina.  
Almannaverkið kann tó í serligum førum leingja freistina.  
 
Avgerðarmyndugleiki  
Myndugleika at taka avgerð hevur Almannaverkið.  
 
Kærumyndugleiki  
Avgerðir kunnu kærast til Kærunevndina í almanna-, familju- og heilsumálum innan 4 vikur frá tí 
degi, kærarin hevur fingið fráboðan um avgerðina.  
Kærunevndin kann víkja frá freistini, um serlig orsøk er til tað.  
 
Afturtøka av stuðli  
Verða treytirnar ikki fylgdar, avger Almannaverkið, um stuðul skal verða afturtikin.  
Er avgjørt at taka stuðulin aftur, skal restskuldin í láninum afturgjaldast, meðan stuðulsveitingin 
til vektgjald fellur burtur við mánaðarlok eftir tann mánaða, ið umsøkjari er kunnaður um 
avgerðina.  
Er avgjørt at taka stuðul aftur, kann Almannaverkið gera eina avdráttarskipan. 
 
 
Skelti 
Viðvíkjandi útvegan av skelti, ber til at venda sær til: 
 
 MEGD Tel.:     317373 
 Íslandsvegur 10 T-post: megd@megd.fo 
 100 Tórshavn 
 
 
 
 
 
Kunning um útreiðslur til rakstur av bili, ið stuðul er fingin til 
 
Almannaverkið 
Almannaverkið kann ikki veita stuðul til rakstrarútreiðslur eftir lóg um almannatrygd og 
tænastur § 26 ella tilhoyrandi kunngerð, undantikið tó meirútreiðslur til vektgjald. 
 
Børn, tvs. persónar undir 18 ár 
Er stuðul veittur til bil vegna førleikatarn hjá barni, kann á Almannaverkinum søkjast um 
stuðul til meirútreiðslur, ið standast av at reka bilin, eftir § 24 í lóg um almannatrygd og 
tænastur. 
 
Persónar 18 ár og eldri 
Hevur persónur, ið hevur fingið stuðul til bil, trupult við at halda útreiðslurnar til raksturin av 
bilinum, kann søkjast um stuðul til hetta á Almannaverkinum. Stuðul kann veitast sambært lóg 
um almannatrygd og tænastur § 19 ella pensiónslógini § 12. Tørvsmeting verður gjørd í 
hvørjum einstøkum føri. 
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Stuðulstreytir 

Sambært  kunngerð nr. 16 frá 6. mars 2007 um stuðul at keypa bil o.a. 

Fyri at fáa stuðul, skal: 

1. Umsøkjari verða heimabúgvandi.

2. Lánið skal verða nýtt til at keypa nýggjan og óbrúktan bil.

3. Bilurin skal verða skrásettur í navni stuðulsmóttakarans. Er umsøkjarin barn undir 18 ár,
verður bilurin skrásettur í navninum hjá foreldramyndugleikainnihavaranum.

4. Akstovan skráseta bilin við tí treyt, at eigaraskifti skal ikki vera fyrr enn 8 ár eftir
skrásetingina, uttan so at Almannaverkið loyvir tí.

5. Bilurin skal vera skrokktryggjaður fyri fult virði.

6. Umsøkjarin lúka treytirnar í §§ 3, 4 og 6.

7. Bilurin ikki nýtast av øðrum í longri tíð.

8. Bilurin ikki verða settur ella setast í veð ella havast sum trygd fyri gjaldi, sum ikki hevur við
bilin at gera.

9. Umsøkjarin halda avdráttarskylduna.

Verða omanfyrinevndu treytir ikki hildnar, kann tað føra við sær, at lánið fellur til gjaldingar 
beinanvegin. 

P-tal Mál nr. 

Navn umsøkjarans

Bústaður 

Dagfesting 

Undirskrift  umsøkjarans 

Hetta skjalið skal sendast saman við umsóknini til Almannaverkið. 
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