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Viðv. áliti mínum um, at Búnaðargrunnurin hevði sýtt umsøkjara partsinnlit

Búnaðargrunnurin hevur í skrivi, dagfest 3. januar 2018, gjørt viðmerkingar til niðurstøðu mína
í omanfyri nevnda máli.
Í stuttum var mín niðurstøða, at Búnaðargrunnurin er ein partur av almennu fyrisitingini og
fevndur av fyrisitingarrættinum, herundir fyrisitingarlógini og innlitslógini.
Harumframt metti eg ongan iva vera um, at láns- og stuðulsveitingar úr Búnaðargrunninum eru
ikki at meta sum mál, har grunnurin virkar á privatrættarligum grundarlag. Sum grundgeving
fyri hesum vísti eg á, at høvuðsvirksemið hjá almenna grunninum er at veita lán og stuðul, og at
málsviðgerðin av umsóknum í hesum sambandi er rættiliga neyvt regulerað í bæði lógini og
kunngerðini um Búnaðargrunnin.
Eg heitti tí á Búnaðargrunnin um at taka uppaftur viðgerðina av innlitsáheitanum klagarans og í
viðgerðini taka støði í, at klagarin var at meta sum partur í málinum og viðgera
innlitsáheitanirnar eftir reglunum um partsinnlit í fyrisitingarlógini.
Í mun til áður framførd sjónamið, er leiðsla grunsins nú sambært skrivinum frá 3. januar 2018
av teirri fatan, at einans lánsveitingar úr grunninum eru privatrættarligar avgerðir, meðan
stuðulsveitingar eru fyrisitingarligar avgerðir. Sum grundgevingar fyri sínum sjónarmiði vísir
grunnurin á, at hann er í fríari kapping við aðrar lánsveitarar, at tað snýr seg um sjálvbodnar
samráðingar millum tveir vinnulívspartar, at umsøkjari ikki hevur krav uppá lán, og at talan er
um at gera ein sáttmála, sum tveir partar mugu blíva samdir um.
Nevndu grundgevingar geva mær ikki orsøk til at broyta mína niðurstøðu, men eg kann leggja
aftrat grundgevingunum fyri míni niðurstøðu, at í lógargrundarlagnum undir
Búnaðargrunninum verður munur ikki gjørdur á, um Búnaðargrunnurin veitir lán ella stuðul, og
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haraftrat er í kunngerðini um Búnaðargrunnin ásett, at treytirnar fyri at fáa fígging av festikontu
(stuðul) og viðgerðin av umsóknum er tann sama sum fyri lán, jbr. § 8, stk. 3.
Í sínum viðmerkingum vil Búnaðargrunnurin vera við, at eg “tulki” svarið hjá
Fiskimálaráðnum, tá eg í míni niðurstøðu upplýsi, at Fiskimálaráðið, sum varðar av lóggávuni
um Búnaðargrunnin, tekur undir við mínum sjónarmiði, og at tað ongastaðni sæst, at
Fiskimálaráðið metir allar avgerðir grunsins sum fyrisitingarligar. Hetta kann eg ikki lata
standa ósvarað.
Eg havi í mínum áliti greitt frá, at eg upplýsti Fiskimálaráðnum, at Búnaðargrunnurin sýtti fyri
at lata innlit í eitt mál við teirri grundgeving, at talan var um eitt privatrættarligt mál, at
sjónarmið grunsins bygdi á, at grunnurin virkaði í kapping við aðrar fíggingarstovnar, umframt
at umboð fyri Búnaðargrunnin á fundi høvdu greitt mær frá, at málsviðgerðin av lánsumsóknum
var at meta sum vanligt bankavirksemi, sum er av privatrættarligum slagi og tí ikki umfatað av
fyrisitingarlógini ella innlitslógini.
Í framhaldi av hesum spurdi eg Fiskimálaráðið, hvussu ráðið metti støðu grunsins í mun til
almennu fyrisitingina. Fiskimálaráðið svaraði, at “Fiskimálaráðið metir tí, at grunnurin uttan
iva er partur av almennu fyrisitingini, og at avgerðir mótvegis borgarum, sum grunnurin tekur
sambært lóggávu, sum grunnurin fyrisitur, eru fyrisitingarligar avgerðir.“ (mín undirstriking).
Í hesum samanhangi meti eg svarið frá Fiskimálaráðnum vera greitt. Fiskimálaráðið tekur undir
við mínum sjónarmiði um, at avgerðir, sum Búnaðargrunnurin tekur um lán og stuðul sambært
lóggávuni, eru fyrisitingarligar avgerðir. Hevur Fiskimálaráðið broytt fatan, vænti eg, at
Fiskimálaráðið ger vart við seg.
Eg havi noterað mær, at stýrið fyri Búnaðargrunnin á fundi tann 1. mars 2018 samtykti at veita
klagaranum innlit í eitt innanhýsis skjal, sum viðgjørdi umsókn hansara um veltistuðul.
Avrit av hesum skrivi er, eins og niðurstøðan varð, sent stýrinum fyri Búnaðargrunnin og
landsstýrismanninum í fiskivinnumálum, sum hevur eftirlit við Búnaðargrunninum og varðar
av lóggávuni. Skrivið verður somuleiðis í næstum lagt á heimasíðu okkara.
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