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F æ re y j a r  o g  Í s l a n d  e i t t 
efnahagssvæði 
 
Fríverslunarsamningur Færeyja og Íslands, sem var 
undirritaður í Færeyjum fyrir rúmu ári, tók formlega 
gildi í dag. Samningurinn er víðtækasti 
fríverslunarsamningur sem Ísland hefur gert, þó 
EES-samningurinn hafi verið mun umfangsmeiri. 
Með samningnum er í raun komið á fót 
sameiginlegu efnahagssvæði milli Íslands og 
Færeyja. Hvers konar mismunun er óheimil á grund-
velli þjóðernis eða búsetu manna, staðfestu lögaðila 
eða þess hvert upprunaland vöru á svæðinu er, nema 
með örfáum skilgreindum undantekningum. 
 
Með samningnum er komið  á frjálsu flæði vara, 
þjónustu og fjárfestinga og frjálsri för fólks, auk þess 
sem samkeppnisreglur og reglur um opinber innkaup 
og ríkisaðstoð eru túlkaðar með þeim hætti að 
óheimilt er að mismuna aðilum og gert er ráð fyrir 
því að samkeppnisyfirvöld vinni saman og skiptist á 
upplýsingum.   
 
Ísland opni aðalræðismannaskrifstofu 
 
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra er mjög 
ánægð með samninginn og segir hann fela í sér mikil 
tækifæri til aukinnar samvinnu milli þessara frænd-
þjóða. „Í kjölfar samningsins hef ég ákveðið, eftir 
samráð við færeysk og dönsk stjórnvöld, að opna 
aðalræðismannaskrifstofu í Færeyjum, strax á næsta 
ári, til að efla enn frekar samskipti Íslands og Fær-
eyja á öllum sviðum,“  segir hún. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra og Jóannes Eides-
gaard, lögmaður Færeyja, fagna gildisstöku samningsins.  

Peter Holm, framkvæmdastjóri KB banka í Fær-
eyjum, segist ánægður með að samningurinn hafi nú 
tekið gildi  þar sem hann gjörbreyti starfsumhverfi 
bankans í Færeyjum. „Nú getum við boðið upp á 
bankaþjónustu sem útibú frá KB banka á Íslandi,“  
segir Holm. KB banki í Færeyjum sérhæfir sig í fjár-
málaþjónustu fyrir fyrirtæki og segir Holm að ban-
kinn geti nú boðið upp á mun víðtækari þjónustu en 
áður. Þá gefi samningurinn KB banka möguleika á að 
stækka og verða einn af stærstu bönkum Færeyja á 
sínu sviði. 
 
Algjört tollfrelsi 
 
Í fyrsta lagi er með samningnum komið á fullri frí-
verslun og algjöru tollfrelsi með allar vörur þar eð 
samningurinn nær undantekningalaust     til    toll-
skrárinnar  í  heild. Þá er í samningnum kveðið á um 
aukið samstarf á ýmsum sviðum, m.a. í mennta-, 
menningar, ferða-, heilbrigðis- og umhverfismálum, 
auk fjarskipta, rannsókna og tækniþróunar. 
 
Með samningum er jafnframt, í fyrsta skipti, opnað 
fyrir gagnkvæman frjálsan innflutning landbúnaðar-
vara.  
 
Þá nær samningurinn til allra þjónustusviða og er 
Færeyingum heimilt að veita hér þjónustu eins og þeir 
væru Íslendingar og öfugt. Gerðar eru sömu kröfur til 
íslenskra og færeyskra einstaklinga um  menntun og 
hæfi án mismununar og veita skal aðgang að skólum 
og menntastofnunum á jafnréttisgrundvelli.   
 
Í þriðja lagi er færeyskum aðilum heimilt að fjárfesta 
á Íslandi, að uppfylltum sömu skilyrðum og gilda um 
fjárfestingar Íslendinga hérlendis, að frátöldum sér-
reglum um fjárfestingar í sjávarútvegi.  Íslendingum 
er sömuleiðis heimilt að  fjárfesta í Færeyjum með 
sömu skilyrðum og gilda yrir Færeyinga, að frátöldum 
sérreglum um fjárfestingar í sjávarútvegi og sér-
reglum um olíuvinnslu úr sjó. 
 
Loks eru ákvæði í samningum um frjálsa för fólks. 
Íslendingum og Færeyingum á að vera jafn auðvelt að 
búa og starfa í hvoru landi um sig, án formlegra leyfa 
eða umsókna þar um. Þeim er jafnheimill aðgangur að 
allri þjónustu, heilbrigðiskerfi og menntastofnunum 
og  hafa auk þess kosningarétt í sveitarstjórnar-
kosningum í því landi þar sem þeir eiga lögheimili, 
burtséð frá ríkisfangi.  
 


