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Fyrirspyrjandi Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 

Til Færeysku landsstjórnarinnar 
 

Skrifleg fyrirspurn um færeysk ökuritakort 
 
Færeyskum atvinnubílstjórum reynist erfitt að fá gefin út ökuritakort í Færeyjum. 

Bílstjórinn getur því ekki skráð aksturstíma sinn í samræmi við reglur sem gilda í 

Danmörku og annars staðar á Norðurlöndum. 

 

Svonefndur AETR-samningur (European Agreement concerning the Work of Crews 

of Vehicles Engaged in International Road Transport) felur í sér reglur um 

alþjóðlegan atvinnuakstur. Samkvæmt samningnum eiga atvinnubílstjórar að skrá 

aksturstíma sinn með rafrænum ökurita. Aðilar sem ekki hafa undirritað samninginn, 

m.a. Færeyjar, geta þó haldið áfram að nota ökuritakort sem fyllt eru út handvirkt. 

Í nýjum ökutækjum er yfirleitt einungis rafrænn ökuriti og því þarf bílstjórinn að geta 

nálgast rafrænt ökuritakort. Í Færeyjum er þó ekkert stjórnvald sem getur gefið út 

slík rafræn ökuritakort. 

Færeyskur atvinnubílstjóri lendir því í vanda þegar hann/hún kemur til Danmerkur, 

eða annars norræns lands, því án rafræns ökuritakorts getur hann ekki skráð 

aksturstíma sinn samkvæmt gildandi reglum. 

 

Stjórnsýsluhindranaráð Norrænu ráðherranefndarinnar hefur lengi haft þetta 

vandamál til meðferðar án þess að hafa fengið skýr svör um það hvort stjórnvöld í 

Færeyjum hafi í hyggju að leysa þetta vandamál. 
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Til að fá svör um þetta efni leggur Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 

eftirfarandi fyrirspurn fyrir landsstjórn Færeyja. 

 

- Hefur landsstjórn Færeyja í hyggju að leysa það vandamál að ekki fást rafræn 

ökuritakort í færeyska flutningabíla sem fara til meginlands Evrópu eða 

Bretlands, og ef svo er, hvernig lítur tímaáætlun fyrir ferlið út? 
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