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Uppskot 
til 

løgtingslóg um at stovna alment partafelag at byggja og reka undirsjóvartunlar millum 
Eysturoy og Streymoy, og millum Sandoy og Streymoy 

 
 

Kapittul 1 
Endamál við lógini 

 
§ 1. Endamálið við hesi lóg er at áseta karmar 
fyri stovnan av almennum partafelagi, sum 
fær til uppgávu at byggja, reka og fíggja 
undirsjóvartunnil, sum knýtir Suðurstreymoy 
saman við suður Eysturoy og 
undirsjóvartunnil, sum knýtir Sandoy saman 
við Streymoy. Og at áseta treytir fyri bygging 
og rakstri av hesum tunlum.  
 

Kapittul 2 
Stovnan og heimildir 

 
§ 2. Landsstýrismaðurin fær við hesi lóg 
heimild at stovna tunnilspartafelag við 10 mió 
kr.í partapeningi.  
Stk.2. Navn felagsins verður P/F Føroya-
tunlar.  
 
§ 3. Eigarin av P/F Føroyatunlum er Føroya 
fólk, umboðað av landsstýrinum.  
 
§ 4. Felagið fær heimild til at byggja, reka og 
fíggja undirsjóvartunlarnar undir Skálafjørð 
og undir Tangafjørð, sum knýtir 
Suðurstreymoy saman við suður Eysturoy. Í 
hesi lóg nevndur Skálafjarðartunnilin. Og 
felagnum verður heimilað at byggja, reka og 

fíggja undirsjóvartunnil undir Skopunarfjørð, 
sum knýtir Sandoy saman við Streymoy. Í 
hesi lóg nevndur Sandoyartunnilin.  
Stk. 2. Felagið fær heimild til at gera  
hartilhoyrandi vegagerð, hava rakstur av 
tunlunum um hendi, umframt aðra vinnu, sum 
hevur samband við hetta virksemið.  
 
§ 5. Partabrøv felagsins eru ogn landsins. Tað 
er ikki loyvt:   
1) At avhenda partabrøv.   
2) Øðrum enn landinum við nýtekning av 

partapeningi at tekna partapening í 
felagnum.   

3) Felagnum at luttaka í fusjón, klovningi 
ella aðrari yvirtøku av virki, sum hevur 
við sær, at onnur enn landið gerast eigarar 
av partabrøvum í felagnum. 

 
§ 6. Partafelagið kann einans avtakast við 
løgtingslóg ella av Skiftirættinum eftir 
galdandi lóggávu fyri feløg, sum ikki megna 
sínar fíggjarligur skyldur v.m.. 
Stk. 2. Avtekur Løgtingið felagið, fella ognir 
og skyldur felagsins til landið.  
 

Kapittul 3 
Reglur fyri rakstri 

 
§ 7. Felagið hevur rætt og skyldu til at krevja 
gjald frá teimum, ið nýta tunlarnar. 



§ 8. Landsstýrismanninum er heimilað uttan 
viðurlag at avhenda til felagið allar 
forkanningar og annað tilfar, ið Landsverk 
ella aðrir almennir stovnar og ráð hava 
framleitt í sambandi við verkætlanirnar, sbrt. 
§ 4. Slík avhending hevur ikki skattligar 
avleiðingar við sær fyri felagið. 
Stk. 2. P/F Føroyatunlum verður heimilað at 
keypa allar forkanningar og annað tilfar, ið 
privat feløg hava framleitt ella eiga, og sum 
viðkoma verkætlanini Skálafjarðartunlinum.  
Stk. 3. P/F Føroyatunlar hevur rætt til uttan 
viðurlag at fáa upplýsingar frá Akstovuni um 
brúkarar og ánarar av akførum við tí endamáli 
at krevja inn gjald fyri nýtslu av tunlunum. 
 
§ 9. Landsstýrismaðurin skal góðkenna 
endaligu tunnilsverkætlanirnar, undir hesum 
vega og tunnilsgerðirnar, áðrenn farið verður 
undir byggiarbeiðið at gera tunlarnar. 
Somuleiðis skal landsstýrismaðurin góðkenna 
tunlarnar, áðrenn teir verða tiknir í nýtslu. 
 
§ 10. Felagið verður at fara undir Skála-
fjarðartunnilin fyrst. 
Stk. 2. Felagið verður at fara undir 
Sandoyartunnilin næst.  
 
§ 11. Rætturin hjá P/F Føroyatunlum avmark-
ar ikki rættin hjá landsstýrinum at gera aðrar 
útbyggingar av samferðslukervinum. 
 

Kapittul 4 
Fíggjarligt ískoyti frá landinum 

 
§ 12. Játtanin til at seta í P/F Føroyatunlar, 
stór kr. 260 mió.,verður ásett á fíggjarlóg yvir 
eitt 9 ára skeið, soleiðis:  
1) 10 mió. kr. í 2013. 
2) 31,25 mió. kr. í eitt 8 ára skeið, fyrstu ferð 

í 2014.  
Stk. 2. Landsstýrismanninum verður heimilað 
at veita P/F Føroyatunlum tilsøgn um at 
partapeningurin hjá felagnum verður 
hækkaður úr kr. 10 mió. sbrt. § 2, stk. 1, upp í 
kr. 260 mió. við teimum árligu játtanunum, 
sum eru ásettar í stk. 1. 

Stk. 3. Felagið verður at fíggja 
Skálafjarðartunnilin og Sandoyartunnilin.  
Stk. 4. Tá Sandoyartunnilin verður tikin í 
nýtslu, letur landið árligan rakstrarstuðul á kr. 
12 mió. 

 
Kapittul 5 
Kunning 

 
§ 13. Landsstýrismaðurin setir ein bólk at 
fylgja við arbeiðinum, meðan bygt verður. 
Bólkurin skal mannast við umboðum fyri 
føroyskan tekniskan, tilbúgvingarligan o.l. 
serkunnleika til tess at tryggja, at tann vitan, 
sum fæst av verkætlanini, í størst møguligan 
mun kemur føroyska samfelagnum til gagns. 
 

Kapittul 6 
Skattur og avskrivingar 

 
§ 14. Frá og við árinum, tá fyrsti tunnilin 
verður latin upp fyri ferðslu, hevur P/F 
Føroyatunlar, við grundarlagi í 
útveganarkostnaðinum, rætt til skattligar 
avskrivingar samsvarandi reglunum um 
vinnuligar bygningar. Við útveganarkostnaðin 
skilst tær samlaðu byggiútreiðslurnar til vegir 
og tunnilsgerð v.m. 
Stk. 2. Rættin til skattligar avskrivingar hevur 
P/F Føroyatunlar. Tað kann ikki nýta 
møguligt skattligt undirskot, sum er avleitt av 
tunnilsverkætlanini, við samskatting við 
onnur feløg. Tað sama ger seg galdandi við 
møguligum yvirskoti. 
 
 

Kapittul 7 
Vegstøða og linjuføring 

 
§ 15. Tunlarnir og hartilhoyrandi vegir eru 
ikki partur av landsveganetinum sbrt. 
løgtingslóg um landsvegir við seinni 
broytingum. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin hevur tó tær 
heimildir, sum eru ásettar í løgtingslóg um 
landsvegir og í løgtingslóg um ferðslu, vegum 
og tunlum viðvíkjandi. 



Stk. 3. Skelti- og avmerking skal gerast 
samsvarandi galdandi kunngerð og 
ferðsluavmerkingum. Øll skelting og 
vegavmerking skal góðkennast av ferðslu-
myndugleikanum og landsvegamyndug-
leikanum. 
Stk. 4. P/F Føroyatunlar hevur rætt til uttan 
viðurlag at hava tunlarnar íbundnar í almenna 
veganetið. 
Stk. 5. Við íbinding í landsvegin skal P/F 
Føroyatunlar gera og avhalda útreiðslurnar 
fyri møguliga umlegging av landsvega-
netinum. P/F Føroyatunlar skal rinda fyri 
íbindingar uttan mun til, um tað er 
rundkoyring ella onnur íbinding. 
Um so er, at íbindingin kemur inn í landsveg, 
verður íbindingin partur av landsvegnum, og 
ognarrætturin fellur til landsstýrið. 
 
§ 16. Skálafjarðartunnilin verður lagdur 
sambært linjuføring norðan fyri Tórshavn við 
rundkoyring, har annar armurin kemur upp í 
Runavík og hin á Strondum. 
Stk.2. Sandoyartunnilin verður lagdur 
sambært tilmæli í notati “Sandoyartunnil”, 
(LV 2007), ella sambært linjuføring, ið 
Løgtingið samtykkir. 
 

Kapittul 8 
Ognartøka 

 
§ 17. Landsstýrismaðurin kann ognartaka 
neyðugt lendi ella tilfar fyri at fremja 
verkætlanirnar, um so er, at semja ikki verður 
fingin við tey, sum hava rættindir yvir 
lendinum ella tilfarinum. 
Stk. 2. Ognartøka verður gjørd móti fullum 
endurgjaldi. 
Stk. 3. Ognartøka verður framd sambært “lov 
om forpligtigelse til jordafgivelse til 
offentlige veje, havne og landingssteder samt 
til offentlige skoler på Færøerne”. 
Stk. 4. Landsstýrið skal avhenda tað 
ognartikna til P/F Føroyatunlar fyri 
útveganarkostnað. 
  

Kapittul 9 
Gildiskoma 

 
§ 18. Stk. 1. Hendan løgtingslóg kemur í gildi 
dagin eftir, at hon er kunngjørd. 
Stk. 2. Samstundis fer Løgtingslóg nr. 53 frá 
26. mai 2010 um einkarætt til at byggja, reka 
og fíggja undirsjóvartunnil undir Skálafjørð 
og Tangafjørð, sum broytt við Løgtingslóg nr. 
35 frá 6. mai 2011, úr gildi.  

 
 
Almennar viðmerkingar 
 
Vilja vit gjalda 69 krónur í 30 ár fyri at koyra gjøgnum Skálafjarðartunnilin – og ongan 
Sandoyartunnil bora. Ella vilja vit gjalda einans 46 krónur og bora báðar?  

Vilja vit gjalda 145 milliónir árliga fyri ein tunnil – ella 109 milliónir árliga fyri tveir tunlar?  

Tað er í veruleikanum tað, Løgtingið vegna Føroya fólk skal taka støðu til.  

Løgtingið fær við hesum uppskoti høvi til at taka støðu til ein almennan tunnilsleist, nú 
landsstýrismaðurin ætlar at undirskriva sáttmála við privat felag, og harvið privatisera ein sentralan 
part av okkara samferðslukervi 30-50 ár fram í tíðina.   

Útrokningar, sum eru lagdar við uppskotinum, vísa greitt, at almenna loysnin er ein munandi betri 
íløga fyri samfelagið Føroyar. Útrokningarnar eru gjørdar við støði í almennum tølum frá 
Landsverki, har allar fortreytirnar eru tær somu fyri almenna og privata felagið – íløgukostnaður, 
rakstrarkostnaður og ferðslumetingar. Tann stóri munurin er, at privata felagið skal hava eitt avkast 
á 9,8%, og at rentan hjá almenna felagnum er 3%. 

Føroyska almenna loysnin hevur ógvuliga stórar fyrimunir í mun til útlendsku privatu ætlanina: 



-Vinnulívið og vanligi brúkarin av Skálafjarðartunlinum koma at gjalda 1/3 minni, fyri at koyra 
ígjøgnum tunnilin. 

• Føroyar fáa tveir tunlar fyri ein. 
• Landið missir ikki ræðisrættin yvir einum sentralum parti av okkara vegakervi í upp til 50 ár.  
• Tunlarnir verða bygdir eftir leisti, sum vit longu hava sera góðar royndir við, og fylgja 

fíggjarliga einari fult forsvarligari gongd. 
• Størri møguleiki verður fyri at tryggja føroyskum fyritøkum og føroyskari arbeiðsmegi luttøku í 

byggiarbeiðinum. 
• Landsstýrismaðurin fær heimild at stovna partafelagið alt fyri eitt, og kann borurin tí setast í 

Skálafjarðatunnilin longu í 2014.  

Mælt verður til, at partapeningurin í felagnum verður tilsamans 260 millónir kr, sum verður 
inngoldin yvir fleiri ár. Felagið kann rinda landskassanum hendan pening aftur, tá felagið eftir 
nøkrum árum fær gjaldførisavlop.   

Við hesum leistinum ber til at tryggja brúkararunum av Skálafjarðartunlinum bíligari prísir, fast 
samband til Sandoynna, binda størri part av landinum tættari saman, og spara landskassanum og 
harvið skattgjaldararunum stórar upphæddir. Talan er tí um greiða vinn-vinn støðu fyri brúkararnar, 
vinnuna og samfelagið Føroyar.   

Øll politiska skipanin vil eisini hava Sandoyartunnilin gjørdan. Um hann er tó stór óvissa, tí eingin 
ætlan fyriliggur um, hvussu hann skal fíggjast. Hesin tunnil er nærum ógjørligur at lyfta á 
fíggjarlógini einsamallur, tí inntøkurnar verða so lágar, at tær einans vera til rakstur, ikki til at 
afturgjalda lánið við. Tí er Sandoyartunnilin ein munandi truplari uppgáva at lyfta, samanborið við 
verandi undirsjóvartunlar og Skálafjarðartunnilin, sum geva stórar inntøkur. Og um 
Skálafjarðartunnilin verður gjørdur á tann hátt, landsstýrismaðurin ætlar, verður óvissan fyri 
Sandoyartunlinum enn størri. 

Mælt verður tí til, at hesar samferðsluútbyggingar, ið nógv politiskt kegl hevur verið um seinastu 
mongu árini, verða lagdar í eina fasta og trygga legu. Uppskotið tryggjar, at báðir tunlarnir verða 
gjørdir – og sparir føroyska samfelagnum nógvan pening. 

Ikki ideologi 

Uppskotið verður ikki sett fram av ideologiskum orsøkum, í mun til spurningin um alment og 
privat. Tað eru uppgávur í samfelagnum, sum verða betur røktar av tí privata enn tí almenna. Um 
Skálafjarðartunnilin var ein teirra, høvdu vit, sum seta uppskotið fram, eisini tikið undir við tí. 

Men einki talar fyri, at hetta er besta loysnin í hesum føri. Tað verður snøgt sagt ein vánaligari og 
ótryggari forrætning fyri Føroyar, um vit velja eina privata, útlendska loysn. 

Útrokningar, sum eru lagdar við uppskotinum, vísa hetta greitt.  

 

Breið semja 

Málið er ikki partapolitiskt og ei heldur eitt samgongu- og andstøðumál. Heitt verður tí inniliga á 
alla politisku skipanina um ikki at lata partapolitikk forða fyri, at vit fremja eina loysn, sum uttan 
nakran iva er tann besta fyri landið. 



Arbeiðið hjá Innlendismálaráðnum, sum hevur samráðst við privatar íleggjarar, hevur ikki verið til 
fánýtis. Tí nú vita vit, hvat hendan loysnin inniber. 

Talan er um stórar avgerðir og verkætlanir. Og alt Løgtingið vil hava, at tær verða framdar. Tað fer 
einki av landsstýrismanninum ella landsstýrinum, um hendan privata loysnin nú verður samanborin 
við ta almennu loysnina, sum her verður skotin upp, og vit síðani í felag velja tað, sum loysir seg 
best fyri landið. 

Gjaldførið 

Almenna felagið - P/F Føroyatunlar - kemur at hava eitt gjaldførishall fyrstu árini. Tí verður 
neyðugt hjá landinum at skjóta 260 milliónir krónur í verkætlanina yvir nøkur ár sum partapening. 
Eftir nøkrum árum verður gjaldførishallið vent til eitt gjaldførisavlop, og kann landið tá uttan 
trupulleikar fáa partapeningin aftur. 

Hetta skal haldast upp ímóti, at Sandoyartunnilin kostar umleið 700  milliónir krónur, og skal 
fíggjast á fíggjarlógini, uttan at landið fær eina tí einastu krónuna aftur.  

Og ikki minst hevur tað týdning fyri vanliga brúkaran og fyri vinnuna, at gjaldið at koyra gjøgnum 
tunnilin verður ein triðing lægri við føroysku, almennu loysnini, enn við útlendsku loysnini.  

Endamál við lógaruppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at heimila landsstýrinum at stovna eitt alment partafelag, ið 
sambært hesi lóg fær bæði heimild til og ein einkarætt at gera vega- og tunnilssamband undir 
Skálafirði og Tangafirði, sum fer at binda saman sunnara part av Streymoynni við sunnara part av 
Eysturoynni, og heimild og einkarætt at gera vega- og tunnilssamband millum Sandoynna og 
Streymoynna. 

Í viðmerkingunum til lógina verður verkætlanin lýst nærri, so Løgtingi verður kunna um, hvat 
ætlanin hjá uppskotsstillarunum er. 

Privat felag 

Landsstýrismaðurin í innlendismálum hevur seinastu tíðina havt samráðingar við eitt útlendskt 
felag, ið landsstýrismaðurin ætlar at veita einkarætt at byggja, eiga og reka Skálafjarðartunnilin í 
minst 30 ár, og í mesta lagið 50 ár.  Privata felagið kemur sjálvt at áseta prísin á farleiðini. Sum 
skilst, skal privata felagið hava eitt minsta avkast av allari íløguni á 9,8% í meðal árliga tey 30 árini, 
einkarætturin varar. 

Uppskotsstillararnir hava fingið gjørt útrokningar, har fortreytirnar hjá privata felagnum og einum 
almennum felag eru júst tær somu. Einasti munurin er metta rentan hjá almenna felagnum og tann 
upplýsta rentan og avkast hjá privata felagnum. 

Skal privata felagið rinda íløguna aftur og hava eitt meðal avkast árliga á 9,8% yvir 26 ár, mugu 
árligu inntøkur felagsins vera minst kr. 145,2 mió. Raksturin er settur til kr. 8,8 mió. fyrsta árið og 
økist so líðandi, so hvørt tunnilin eldist. Ferðslumetingar hjá Landsverki siga, at 5.767 (økist síðani 
við 0,5% árliga) akfør fara  gjøgnum tunnilin um samdøgrið. Skal Felagið forsvara íløguna og hava 
eitt meðal árligt avkast á 9,8%, má einvegis meðal prísurin verða 69 krónur fyri hvørt akfarið. 



Sambært ferðslumetingum hjá Landsverki fara umleið 3600 persónbilar og 500 stórir bilar at koyra 
um dagin á teininum millum Streymoynna og Eysturoynna og umleið 1500 persónbilar og 200 
stórir bilar at koyra tvørtur um Skálafjørðin. 

Fylgir prísásetingin somu prinsippum sum í verandi undirsjóvartunlum, har stór akfør (bussar, 
lastbilar, trailarar o.s.fr.) rinda munandi meira enn persónbilar, og brúka vit ferðslutølini hjá 
Landsverki, kemur tað at kosta 65 krónur hvønn vegin fyri persónbilar, og  230 krónur hvønn vegin 
fyri stórar bilar, sum koyra millum Streymoynna og Eysturoynna. Á stutta teininum tvørtur um 
Skálafjørðin verður rokningin 25 krónur hvønn vegin fyri persónbilar og 80 krónur hvønn vegin fyri 
stórar bilar. Tað ber sjálvandi til at hækka prísirnar hjá stórum bilum nakað og lækka prísirnar hjá 
persónbilum samsvarandi, ella umvent. Samlað  sæð skal einvegis meðalprísurin undir øllum 
umstøðum vera 69 krónur, um felagið skal fáa avtalaða avkastið til høldar. 

Yvir 26 ár fer brúkarin at rinda í minsta lagi kr. 145,2 mió x 26 ár = kr. 3775,2 mió. Ella nærum 4 
milliardir. Upphæddin kann gerast nakað størri, um ferðslan annaðhvørt verður munandi hægri enn 
mett, ella einkarætturin hjá felagnum verður í 30 ár, frá tunnilin letur upp, og ikki 30 ár frá tí degi, 
sáttmálin verður undirskrivaður, ið útrokningarnar annars byggja á. 

Umframt eitt høgt gjald eru eisini aðrir eyðsýndir vansar við at lata privatum einkarrættin eitt so 
langt tíðarskeið. Samfelagið broytist og mennist alla tíðina. Hvussu sær føroyska samfelagið út um 
30 ella 50 ár? 

Fær eitt privat felag einkarættin, kann landið ikki uttan víðari gera inntriv í samferðslukervið, ella 
onnur inntriv, ið beinleiðis ella óbeinleiðis eru í ósamsvari við privata einkarættin í fleiri áratíggjur. 
Fólksins umboð, lands- og kommunalmyndugleikarnir verða bundir á hond og fót og kunnu ikki 
fremja neyðugar og átrokandi broytingar uttan at koma í endurgjaldskyldu mótvegis privatum, 
útlendskum investorum. 

Hugsa vit okkum, at landið gav einum privatum felagi einkarættin at reka sjóvegis ferðasambandi 
tvørtur um Vestmannasund í 1980 og 50 ár fram. Tá hevði landið ikki kunnað farið undir 
Vágatunnilin fyrr enn í fyrsta lagi í 2030. Hóast tørvurin var har, og sjóvegis farleiðin var ein 
beinleiðis forðing fyri menning av føroyska samfelagnum. 

Vit kenna ikki tørvin, framburðin og møguleikarnar 30-50 ár fram í tíðina. Vit kunnu standa í einari 
støðu, har farleiðin á økinum má broytast, um menningin skal halda fram. Henda møguleika frásiga 
vit komandi ættarliði, um vit privatisera partar av okkara samferðslukervi.  

Verandi undirsjóvartunlar hava ikki sum endamál, at skapa profitt. Tað hevur havt við sær, at so 
hvørt ferðslan er hækkað, so er prísstøðið lækkað. Higartil eru prísirnir lækkaðir heili 40 prosent 
samanlagt, síðani tunlarnir komu. Til gagns fyri privata og vinnuliga brúkaran. 

Eitt privat felag hinvegin, hevur sum sítt fremsta endamál at skapa størst møguligan vinning. At 
lækka prísin, tá ferðslan hækkar, er beinleiðis í andsøgn við endamálið hjá felagum. Verður 
farleiðin privat, er lítið sannlíkt, at prísirnir koma at lækka nakrantíð, til stóran ampa fyri privata 
brúkaran og vinnulívið. Ov høgur prísur fer at minka um samfelagsliga vinningin, tí vandi verður 
fyri, at tunnilin ikki verður gagnnýttur optimalt. Bilar kunnu velja verandi farleið, heldur enn 
tunnilin. 

Við hesum verður ein stórur partur av tí búskaparliga vinninginum, sum Skálafjarðartunnilin gevur, 
mistur, tí tað verður kanaliserað beint av landinum og niður í útlendsk pensjónsfeløg. 



Alment felag 

Viðløgdu útrokningarnar vísa, hvussu afturgjaldsprofilurin, rentan og raksturin hjá einum 
almennum felag kemur at síggja út, um felagið byggir bæði Skálafjarðartunnilin og 
Sandoyartunnilin, og afturgjaldstíðin verður tann sama sum hjá privata felagnum, tað er 30 ár. 
Afturgjaldstíðin byrjar, tá koyrt verður gjøgnum Skálafjarðartunnilin fyrstu ferð, og verða avdráttir 
tískil goldnir yvir 26 ár. Útrokningarnar byggja á almennu tølini hjá Landsverki um íløgukostnað, 
rakstur og ferðslumetingar. Ferðslumetingarnar hjá Landsverki vísa at 5.767 akfør fara at koyra 
gjøgnum Skálafjarðartunnilin og  345 akfør fara at koyra gjøgnum Sandoyartunnilin um samdøgrið. 

Búskapar- og fíggjarserfrøðingar, sum uppskotsstillararnir hava tosa við, meta við verandi 
rentustøði, at eitt alment felag kann upptaka lán við einari rentu á 3,0 %.  

Raksturin av báðum tunlunum kostar kr. 16,9 mió fyrsta árið og økist spakuliga við tíðini, so hvørt 
tunlarnir eldast. Avdrátturin fyri báðar tunlarnar verður kr. 70 mió. árliga, og rentuútreiðslurnar fyri 
báðar tunlarnar verða størst tað árið, Sandoyartunnilin verður tikin í nýtslu, nevniliga kr. 55 mió. 
Síðani lækka rentuútreiðslurnar fyri hvørt árið, og verða t.d. ár 10 kr. 34 mió. og ár 30 kr. 2 mió. 

Fortreytirnar fyri útrokningunum eru, at felagið fer ígongd við Skálafjarðartunnilin beinanvegin, og 
borurin verður settur í longu í 2014, meðan borurin verður settur í Sandoyartunnilin 2 ár seinni, ella 
í 2016. Verður byrjað fyrr at bora Sandoyartunnilin, fer kravið um gjaldføri at vaksa. Verður tað 
byrjað seinni at bora Sandoyartunnilin, fer kravið um gjaldføri at minka samsvarandi.  

Um felagið skal megna at rinda íløguna aftur yvir eina afturgjaldstíð á 26 ár við einari rentu á 3,0%, 
so skal felagið hava eina árliga inntøku á  kr. 121 mió., av hesum 109 mió. kr. í brúkaragjaldi.  

Nettosparingin av at niðurleggja verandi sjóvegis farleið til Sandoyar er 12 mió. kr. Verður henda 
upphædd latin Sandoyartunlinum sum rakstrarstuðul frá tí degi, tunnilin verður tikin í nýtslu,  má 
einvegis meðalprísurin vera kr. 46 í báðum tunlunum fyri hvørt akfar.  

Fylgja vit somu prinsippum sum hjá verandi undirsjóvartunlum, har størru akførini (bussar, 
lastbilar, trailarar o.s.fr.) rinda ein hægri prís enn persónbilar, og brúka vit ferðslumetingarnar hjá 
Landsverki, kemur tað at kosta kr. 41 hvønn vegin fyri persónbilar, og kr. 175 fyri stórar bilar, sum 
koyra millum Streymoynna og Eysturoynna og Streymoynna og Sandoynna. Á stutta teininum 
tvørtur um Skálafjørðin verður rokningin kr. 15 hvønn vegin fyri persónbilar og kr. 60 hvønn vegin 
fyri stórar bilar. Tað ber sjálvandi til at broyta príssamansetingina, men í meðal skal einvegis 
prísurin vera 46 krónur einvegis, um felagið skal megna at svara sínum skyldum. 

Yvir 26 ár fer brúkarin í báðum tunlunum at rinda kr. 109 X 26 = kr. 2834 mió.  

Við øðrum orðum kunnu føroyingar fáa bæði Skálafjarðartunnil og Sandoyartunnil áleið 900 mió. 
kr. bíligari, enn bert ein Skálafjarðartunnil, um hesin verður bygdur í privatum regi! Í hesari 
útrokning verður roknað við, at nettosparingin við at niðurleggja Sandoyarleiðina verður veitt 
tunnilsfelagnum sum rakstrarstuðul. 

Einastu útreiðslur, sum landið kemur at hava av tunlunum, er innskotspeningurin, sum í mesta lagið 
verður 260 mió. kr. Felagið kemur at hava eitt gjaldførishall fyrstu árini, sum tað er skilabest, at 
eigarin fíggjar. 10 ár eftir, at tunlarnir eru tiknir í nýtslu, fær felagið gjaldførisavlop, og kann tá 
byrja at rinda landinum innskotspeningin aftur. Er politiski viljin tann, at almenna innskotið ikki 
skal rindast aftur, men vera almenni parturin av fíggingini av Sandoyartunlinum, so letur tað seg 
sjálvandi eisini gera. 



Váðin 

Danski advokaturin, sum er ráðgevin hjá landsstýrismanninum, hevur upplýst fyri Løgtinginum, at 
tað er rímiligt, at privata felagið, ið landsstýrismaðurin ætlar at veita einkarættin til 
Skálafjarðartunnilin, skal hava eitt stórt avkast, tí talan er um eina verkætlan við ”højrisko”.  Tað er 
júst høga avkastið, sum ger privatu ætlanina so kostnaðarmikla. 

Danski ráðgevin vísti á eitt høvuðsargument fyri, at verkætlanin er ”højrisiko”. Nevniliga, at tá tað 
almenna ikki torir sjálvt at vera við í verkætlanini, so má verkætlanin, tá til stykkis kemur, hava sera 
stóran váða. Við øðrum orðum er orsøkin til metta váðan fyrst og fremst landsstýrið sjálvt.  

Avgerðin um, at tað almenna ikki skal vera partur av verkætlanini, er eina og aleina landsstýrisins. 
Avgerð landsstýrisins er  beinleiðis í andsøgn við serfrøðingatilmælið frá Landsverki, har mælt 
verður til, at tað almenna ger tunnilin. Eitt tilmæli, Vinnumálaráðið í sínari tíð var samt í.  

Landsverk, myndugleikin og serfrøðin innan tunnilsboring og ferðslumetingar í Føroyum hevur 
eina aðra fatan enn danski ráðgevin. Landsverk metir nevniliga váðan vera lítlan ella avmarkaðan. 

Teknisk er ikki nakar trupulleiki at gera tunlarnar, tá allar neyðugu forkanningarnar fyriliggja. 
Forkanningarnar kosta samanlagt fyri báðar tunlarnir nakrar fáar 10 tals milliónir, og eru tær flestu 
longu framdar og partvíst goldnar av landinum. Uppskotið gevur eisini landsstýrismanninum 
heimild at keypa forkanningar og annað tilfar frá P/F Skálafjarðartunlinum, fyri upphædd, sum 
verður mett at vera rímilig. 

Hvør er váðin tá tunnilin er bygdur? 

Verandi farleið av Skálafjørðinum suður til Tórshavn er umleið 60 km. Í meðal koyra vanlig akfør 
(stór akfør munandi meira) umleið 13-14 km pr. litur. Við verandi príslegu á brennievni kostar 
túrurin til Tórshavn tískil 45-50 krónur, umframt vanligt slit á akfari.  

Um prísurin  at koyra ígjøgnum Skálafjarðartunnilin ikki verður munandi hægri enn prísstøðið við 
verandi farleið, er eingin ivi um, at so at siga øll verandi ferðsla fer at gera brúk av tunlinum, tí 
sparingin í tíð verður 25-40 min. Tískil er sannlíkt, at ferðslumetingarnar hjá Landsverki halda, 
verður almenni leisturin valdur. 

Teistin flytur í dag umleið 150 bilar tvørtur um Skopunarfjørð dagliga. Nýggjastu 
ferðslumetingarnar hjá Landsverki vísa, at 345 akfør fara at koyra gjøgnum Sandoyartunnilin um 
samdøgrið. Við øðrum orðum væntast ferðslan gott og væl at tvífaldast. Um samanlíknað verður við 
Norðoyatunnilin, so er ferðslan har meira enn seksfaldað síðani, fasta sambandið kom.  

Skuldu ymiskar umstøður havt við sær, at ferðslan verður í lægra lagi, kann felagið leingja 
afturgjaldstíðina. 

Niðurstøðan er, at váðin er avmarkaður. 

Tveir fyri ein 

Velja vit eitt alment felag, sum byggir bæði Skálafjarðartunnilin og Sandoyartunnilin, fram um 
loysnina hjá landsstýrismanninum, kunnu vit fáa tveir tunlar fyri ein lægri kostnað enn vit fáa ein 
tunnil fyri við privatu loysnini. 



Tað hevur verið ført fram, at fleiri tunlar í sama felag ger, at íbúgvar í ávísum økjum í  landinum 
koma at rinda fyri íbúgvar í øðrum økjum í landinum. 

Tað hevur ikki verið eitt galdandi prinsipp í Føroyum, at íbúgvar úr fólkaríkum økjum rinda 
lutfalsliga minni, enn íbúgvar úr fólkafátøkum økjum.  

Ætlanin við hesum uppskoti er, at gjaldið at koyra gjøgnum Skálafjarðartunnilin og  
Sandoyartunnilin verður tað sama, og prísstøðið skal liggja so tætt at verandi undirsjóvartunlum, 
sum til ber. Endamálið er, at allir brúkarar av undirsjóvartunlum rinda sama gjald líkamikið, hvar í 
landinum vit koma frá. 

Skálafjarðartunnilin 

Endamálið við at gera ein Skálafjarðartunnil er at knýta Suðurstreymoynna  og Suðureysturoynna 
saman. 

Øll ferðandi millum miðstaðarøkið og meginpartin av Eysturoynni og Norðoyggjum fáa nyttu av 
hesum fasta sambandi. Vit kunnu siga, at miðstaðarøkið veksur úr umleið 20.000 íbúgvum til eitt 
miðstaðarøki við umleið 35.000 íbúgvum. 

Verandi farleið til miðstaðarøkið er vegasambandið gjøgnum Norðskálatunnilin, um Brúnna við 
Streymin til Kollafjarðar og víðari til Tórshavn gjøgnum Kollfjarðatunnilin. Ferðslan er á allari 
leiðini umleið 4000 akfør um samdøgrið og heilt upp til 8000 norðan fyri Tórshavn. Hetta er sostatt 
tann farleiðin í landinum, sum hevur mest ferðslu, og her eru eisini nógv ferðsluóhapp. Um 
verkætlanin um fast samband ikki verður gjørd, verður allarhelst neyðugt, at útbyggja vegakervið í 
støðum á verandi leið. 

Skálafjarðartunnil styttir nógv um ferðatíðina. Hetta hevur m.a. stóran týdning fyri, hvar fólk velja 
at búseta seg, í mun til hvar tey arbeiða. Nógv pendlan er millum Eysturoynna og Tórshavn, og 
millum Norðoyggjarnar og Tórshavn. Eini 450 fólk pendla til Tórshavnar og eini 60-70 norðureftir 
hvønn dag. 

Hendan verkætlanin við Skálafjarðartunli er eisini tengd saman við verkætlanini at gera fast 
samband millum báðar armarnar á Skálafjørðinum. Hetta verður gjørt við einum tunli millum 
Suðurstreym og Strendur og við tunli undir Skálafjørðin millum Strendur og Toftir. 

Kostnaðar-nyttugreining  

Skálafjarðartunnilin gevur sera stóra nettonyttu sambært vanligum kostnaðar-nyttu greiningum. 
Landsverk metir, at serliga sparda tíðin og stytta farleiðin ávirka samlaða úrslitið. So hóast talan er 
um eina stóra íløgu, er samfelagsnyttan samsvarandi nógv størri.  

Farleiðin millum Eysturoynna/Norðoyggjar og Suðurstreym styttist nógv í tíð og kilometrum við 
einum undirsjóvartunli. Framkomuleikin verður betri, við at farleiðin styttist, og hettar bøtir 
munandi møguleikarnar m.a. at ferðast ímillum til arbeiðis. Økini báðumegin fjørðin verða bundin 
betur saman, umframt at farleiðin verður stytt. Samfelagsbúskapurin kann tí vinna nógv við hesi 
íløguni. 

Fyri einstaka brúkaran verður tað ikki dýrari at koyra gjøgnum tunnilin, heldur enn eftir gomlu 
farleiðini, um kostnaðurin heldur sær niðan fyri 50 krónur. Hetta tí einstaka akfarið sparir útreiðslur 
til brennievni og vanligt slit av akfarinum. 



Nógvir borgarar fáa gagn av tunlinum, og ikki minst verður mett, at tað er gagnligt fyri vinnulívið 
við einari munandi styttri farleið. 

Harumframt er verkætlanin grøn, skilt á tann hátt, at minkandi nýtslan av brennievni hevur við sær 
minni dálkandi CO2. 

Sandoyartunnil 

Endamálið við at gera ein Sandoyartunnil er at knýta Streymoynna og Sandoynna saman. 

Verandi farleið er sjóvegis sambandið við Teistanum. Teistin varð bygdur í 2001 og røkir eisini 
farleiðina út í Hest.  

Dagliga ferðast í meðal eini 500 fólk og 150 bilar til og úr Sandoynni. Tá ein Sandoyartunnil letur 
upp, verður ferðslan til og úr Sandoynni sambært ferðsluframskrivingum eini 690 akfør um 
samdøgrið (báðar vegir). Í Sandoynni búgva umleið 1300 fólk. 40 pendla av Sandoynni og 20 til 
Sandoynna hvønn arbeiðsdag. Við einum tunli kann væntast, at talið økist nakað. 

Ferðatíðin er rímiliga stutt, 30 minuttir, millum Skopun og Gomlurætt. Men hartil kemur bíðitíð, 
trupulleikar við væntandi plássi fyri bilum osfr. Við einum tunli verður flytførið og framkomuleikin 
á farleiðini munandi bøtt. 

Sambært vanligum kostnaðar-nyttagreiningum so loysir tað seg ikki at gera ein Sandoyartunnil. Í  
greiningunum frá Landsverki,  har bæði veruliga og fjalda bíðitíðin er tikin við, gevur úrslitið stórt 
hall. 

Men hóast samfelagsbúskaparligar kostnaðar-nyttagreiningar vísa, at tað ikki loysir seg at gera ein 
Sandoyartunnil, meta uppskotsstillararnir kortini, at Sandoyartunnilin hevur stórt samfelagsligt 
virði. Uttan ein tunnil millum Streymoynna og Sandoynna, so kemur fólkatalið í Sandoynni 
áhaldandi at fækka, og at enda fer millum lítið og einki fólk at búgva á Sandoynni. Politiska 
skipanin hevur eina ábyrgd at syrgja fyri, at ávís øki í landinum ikki smokka niðurímillum. 
Sandoyggin verður eisini eitt stórt aktiv fyri miðstaðarøkið, við góða lendinum, har væl liggur fyri 
at byggja, og sostatt góðir møguleikar eru hjá bæði barnafamiljum og vinnu at setast niður. Eitt nú 
ferðavinnan fer uttan iva at vaksa munandi í Sandoynni, tá fasta sambandið er komið. 

At Sandoyarleiðin verður niðurløgd, hevur við sær, at spardar verða umleið 20 milliónir krónur 
brutto og 14 milliónir netto árliga. Verður Sandoyarleiðin niðurløgd, má  nýtt ferðasamband fáast út 
í Hest. Her kundi talan verið um eina skjóttgangandi ferðafólkaferju, sum kann gera ferðatíðina 
styttri við møguligum øktum túratali. Ein tílík ferja kostar umleið kr. 15 mió kr., og umleið kr. 2,5 
mió. í rakstri. Á hinari síðuni, so slepst undan at byggja nýtt skip fyri Teistan um 10-15 ár, tá skipið 
verður mett slitið og ótíðarhóskandi. Í tí sambandinum verða spardar kr. 180-220 mió krónur. 

Verður Sandoyartunnilin settur upp móti einum privatum Skálafjarðartunli, so loysir verkætlanin 
seg rættiliga væl, tí við hesum uppskoti kemur føroyska samfelagið at rinda minni fyri tvinnar 
undirsjóvartunlar yvir tey næstu 30 árini, enn føroyingar høvdu rindað fyri ein einsamallan 
Skálafjarðartunnil, í privatum regi. 

Fígging av verkætlanini 

Verkætlanirnar hanga saman fíggjarliga á tann hátt, at tær kunnu fíggja seg sjálvar við 
brúkaragjaldi. Felagið fer tó at hava gjaldførishall á kr. 260 mió fyrstu árini. Hetta kemst av, at 



felagið fer at hava rentuútreiðslur frá ár 1, og rentuútreiðslurnar annars verða størstar fyrstu árini. 
Felagið fær ikki inntøkur fyrr enn í ár 4, tá Skálafjarðartunnilin væntandi verður tikin í nýtslu. 

Tískil verður skotið upp, at eigarin, landið, kemur við einum innskotið á kr. 260 mió. 10 milliónir 
verða játtaðar beinanvegin, so felagið kann stovnast og koma í gongd, og restupphæddin yvir eitt 8 
ára skeið. 

2013 - 10 mió. 
2014 - 31,25 mió. 
2015 - 31,25 mió 
2016 - 31,25 mió. 
2017 - 31,25 mió. 
2018 - 31,25 mió. 
2019 - 31,25 mió. 
2020 - 31,25 mió. 
2021 - 31,25 mió. 
 

Eftir umleið 10 árum, tá rentuútreiðslunar eru lækkaðar nakað og inntøkurnar komnar í eina fasta 
legu, fer gjaldførishallið at vera vent til eitt gjaldførisavlop. Tá kann felagið byrja at rinda 
eigaranum innskotspeningin aftur, ella landið kann velja at síggja innskotspeningin sum eitt alment 
innskot í Sandoyartunnilin. 

Landsstýrið hevur ætlanir um at byggja ein Sandoyartunnil. Í løtuni situr ein politiskur 
arbeiðsbólkur við umboðum úr øllum politiskum flokkum. Tá Sandoyartunnilin á ongan hátt 
megnar at fíggja seg sjálvan umvegis brúkargjøld, verður neyðugt at játta peningin til íløguna á kr. 
700-800 mió. á fíggjarlógini.  

Verður hetta uppskotið samtykt, kann landið sleppa heilt undan einari útreiðslu á umleið kr. 700-
800 mió, ella sleppa við í mesta lagið kr. 260 mió, um tað er politiskt ynski at  almenna innskotið 
ikki skal rindast aftur, men vera ein stuðul til Sandoyartunnilin. 

Fíggingin til gjaldførið kann eisini finnast á annan hátt, um politiska ynski er, at gjaldførið hjá 
felagnum ikki skal tyngja fíggjarlógina komandi árini. Ein møguleiki er, at okkurt kapitalvirði hjá 
landinum verður realiserað og brúkt til innskotspening. Aðrir møguleikar finnast uttan iva eisini og 
ynskja uppskotsstillararnir at halda allar møguleikar opnar. 

Uppskotsstillararnir vóna, at tað verður funnin breið semja millum flokkarnar á Løgtingi um 
fíggingina.  

Tað kemur at vera upp til leiðsluna í felagnum at gera av, hvussu fremmandafíggingin verður fingið 
til vega. Hetta kann gerst við láni úr fíggingarstovnum, men kann eisini gerast á annan tryggan hátt, 
um mett verður, at lægsta rentan fæst á tann hátt. 

Í sambandi við spurningin um fremmandafígging, verður spurningurin um veðseting av ognum 
felagsins helst aktuellur. Kann felagið veðseta ognirnar, hevur tað vanliga við sær eina lægri rentu. 
Tí er neyðugt hjá felagnum at hava fullan ognarrætt til vegastrekkini og lendið kring 
tunnilsmunnarnar soleiðis, at hetta lendið verður sjálvstøðugt matrikulerað og kann veðsetast til 
frama fyri lángevarar, skuldu hesir kravt slíka veðseting av føstu ognum felagsins. 



Ognartøkuheimild er set í lógaruppskotið, tí í løtuni er ivasamt, um neyðug heimild er í nakrari 
løgtingslóg til ognartøku av lendi til slíkt endamál sum hesa tunnilsgerð. 

Viðvíkjandi veðseting av vegi og tunnilsmunna verður hetta eftir vanligu reglunum um veðseting av 
fastari ogn. 

Roknað verður við, at inntøkurnar frá bummpengunum verða umleið kr. 113 mió. árliga frá báðum 
tunlunum. Umframt tað, verða játtaðar kr. 12 mió. árliga á fíggjarlógini sum rakstrarstuðul til 
Sandoyartunnilin. 12 mió. samsvarar við netto-rakstrarsparingina á fíggjarlógini, tá sjóvegis 
farleiðin til Sandoynna verður niðurløgd. 

Ferðafólkatal og nýtslugjøld eru grundleggjandi fortreytir fyri inntøkugrundarlagnum hjá felagnum. 

Útreiðslurnar av rakstrinum av báðum tunlunum verða mettar til umleið kr. 16-17 milliónir fyrsta 
árið, íroknað rakstur av bummpengaskipan, men hækkað so líðandi, so hvørt tunlarnir eldast. 

Rating 

Tað er trupult at meta um, hvørja ávirkan ein Skálafjarðartunnil kann hava á okkara rating, um 
tunnilin verður gjørdir í almennum regi, heldur enn privatum. Serfrøðingar meta, at tað kann fáa 
eina ávísa negativa ávirkan, meðan tunnilin er í gerð. Mett verður, at rentuútreiðslur landskassans 
kunnu økjast við kr. 7,5 mió. árliga. Tá tunnilin er tikin í nýtslu, og felagið hevur fingið eitt 
”CashFlow” verður ratingin stabilserað aftur.  

 

Avleiðingar av uppskotinum 

A. Fyri landið 

Landið kemur at hava eina beinleiðis útreiðslu á 260 mió kr. frá 2013 til 2021 sum innskotspening 
til felagið. Tá felagið fær eitt gjaldførisavlop, kann innskotspeningurin rindast aftur. 

Afturat upphæddini upp á kr. 260 mió. skal leggjast kostnaðurin av avleiddari vegagerð í 
Eysturoynni, Streymoynni og Sandoynni. Tær vegagerðir, sum Landsverk metir verða neyðugar at 
gera, og hava beinleiðis samband við tunlarnar, kosta umleið kr. 300 mió. Partur av hesum er longu 
settur av á íløgukarminum, meðan annar partur má setast av komandi árini. Landsverk kemur at 
hava ábyrgd av landsveganetinum.  

Avleiddu vegagerðirnar mugu undir øllum umstøðum gerast, og landið kemur undir øllum 
umstøðum at bera kostnaðin av hesum vegum, eisini um Skálafjarðartunnilin verður bygdur av 
privatum. 

Um Sandoyartunnilin verður framdur, sleppur landið hinvegin undan at gera íløgur í nýtt skip til 
Skopunarleiðina og møguligar umbyggingar av havnunum. Ein leyslig meting av einum nýggjum, 
skipi við nøktandi kapasiteti er umleið 180-220 mió um 10-15 ár, umframt kostnað av møguligum 
havnaumbyggingum. 

Samlaðu nettoútreiðslurnar til íløgur hjá landskassanum av báðum undirsjóvartunlunum verða tí 
leysliga mettar til umleið kr. 100 mió, umframt at landið má leggja út fyri gjaldførishallið hjá 
felagnum á kr. 260 mió., sum landið tó kann fáa aftur, tá felagið fær eitt ”cashflow” og fer at hava 
gjaldførisavlop. 



B. Fyri kommunurnar 

Skopunar kommuna kemur at missa havnagøldini frá Strandfaraskipum Landsins, men sparir nakað 
av viðlíkahaldi av havnunum. Kommunurnar koma ikki at hava beinleiðis útreiðslur til nakað nýtt 
veganet. Tunlarnir fara væntandi at hava stórt positivt fíggjarligt árin á viðkomandi kommunur, av tí 
at virksemið fer at vaksa. Og væntandi fer fólkatalið í Sandoynni at vaksa. 

C. Fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur stórar positivar fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, um gjaldið at koyra 
gjøgnum tunnilin ikki verður alt ov høgt. Tí vinnan kann spara heilt munandi av brennievni og tíð. 
Roknast má við, at serliga fiskavirkini í Norðurøkinum og á Sandoynni fáa gagn av ávikavist styttu 
farleiðini og fasta sambandinum. Tí tað viðførir, at framleiðast kann nærri fram til fráferð hjá 
farmaskipunum. 

D. Avleiðingar fyri serstøk økir í landinum 

Lógaruppskotið fær væntandi positivar avleiðingar fyri alt norður- og eysturøkið,  Sandoynna og 
miðstaðin. Verður ætlanin gjøgnumførd, má alt økið frameftir metast sum eitt stórt miðstaðarøki. 
Møguleikarnir at pendla millum bústað og arbeiðspláss verða munandi betri við lógaruppskotinum, 
og kann hetta, umframt fleiri starvsmøguleikar hjá tí einstaka, hava positiva ávirkan á búsetingina 
uttan fyri sjálvan høvuðsstaðin. 

Viðmerkingar til hoyringssvar 

Uppskotið varð sent til hoyringar hjá Føroya Arbeiðsgevarafelag (Vinnuhúsinum), Vinnumála-
ráðnum, Landsverki, Kommunusamskipan Føroya, Føroya kommunufelag, umframt viðkomandi 
kommunum.   

Føroya Arbeiðsgevarafelag vísir millum annað á, hvussu stóran týdning tað hevur “..at íløgur sum 
Eysturoyartunnilin verða framdar, sum geva eitt stórt avkast til alt samfelagið, herundir eisini 
vinnulívið. Eisini kann Sandoyartunnilin verða til fyrimuns fyri vinnulívið í Sandoynni, hóast 
tunnilin ikki loysir seg samfelagsbúskaparliga.” Tó ivast FAG í, hvørt tað er rætt, at knýta hesar 
báðar verkætlanirnar saman.  

Føroya Arbeiðsgevarafelag vísir á, at føroyska samferðslukervið innanlands er alment, og tað er 
kanska mest natúrligt og ynskiligt, at nevndu undirsjóvartunlar eisini verða almennir.  

Víst verður á, at tað avgerandi má vera, hvør kann gera tunnilin best og bíligast fyri vinnulívið og 
borgarar í Føroyum. Við hesum meinast serliga við, hvussu skjótt tunnilin kann byggjast, og hvør 
kann bjóða lægsta bummpengagjaldið. Uppskotssetararnir eru sera samdir í hesum, og allar 
útrokningar gjørdar av fakfólki vísa júst, at almenna loysnin er munandi bíligari fyri brúkaran og 
gevur nógv størst samfelagsíkast.  

Tey vísa somuleiðis á, at: “Tað tykist, tann einasti, sum fær ein avmarkaðan fyrimun av einum 
hægri fíggingarkostnaði, er tað almenna, sum minkar nakað um sín váða, og tryggjar sær, at 
kredittmetingin hjá landskassanum ikki verður ávirkað í byggitíðini. Tað kann kortini vísa seg at 
verða ein munandi dýrari loysn samfelagsliga, at minka um váðan hjá landskassanum, tí tað eru 
somu borgarar, sum varða av landskassanum, sum skulu gjalda ein dýrari fíggjarkostnað og taka á 
seg tær trygdir, sum eru avtalaðar við privata eigaran. Harumframt sleppur landið burtur úr 
jarðfrøðiligu óvissuni, og óvissuni um ferðslutølini fara at verða sum mett. Men tað eru so 



vinnulívið og borgarar í hesum landinum, sum eftir øllum at døma koma at gjalda ein eykakostnað 
fyri, at tað almenna kann sleppa burtur úr hesari óvissu, sum tykist lutfalsliga avmarkað. Vit hava í 
Føroyum royndir við tveimum undirsjóvartunlum, og tað ber við forkanningum til at fáa til vega 
rættiliga nágreiniliga vitan um jarðfrøðina, har ætlanin er at leggja tunnilin. Harumframt er longu í 
dag fast samband millum Eysturoynna og Streymoynna, og óvissan á ferðslutølunum skuldi tí verið 
avmarkað.” Hesum eru uppskotssetararnir samdir í.  

FAG leggur eisini dent á týdningin av, at umstøðurnar fyri gjøgnumkoyrandi ferðslu til og frá 
tunlinum verða tiknar við í viðgerðina, og møguliga gjørdist partur av lógaruppskotunum og 
fíggingini.  

Nes-, Runravíkar- og Sjóvar kommuna vísa í teirra hoyringssvari á, at tey ikki meta tað vera 
uppgávuna hjá kommunalu myndugleikunum at taka støðu til, hvørt tunnilin skal vera almennur ella 
privatur, men ynskja at tunnilin verður bygdur nú. Kommunurnar meta tað ikki vera rætt, at: “..bert 
ein partur av Føroya fólki, tey, sum koma at brúka Skálafjarðartunnilin, koma at fíggja 
Sandoyartunnilin. Skal íløgan verða almenn, so eigur hon at verða goldin av øllum føroyingum”.  

Uppskotssetararnir skilja sera væl hetta sjónarmið, og eru partvíst samd. Her er tó neyðugt at vísa á, 
at gjaldið at koyra ígjøgnum Skálafjarðartunnilin verður heilt munandi bíligari við almennu 
loysnini, enn við teirri privatu, eisini hóast partur av inntøkunum frá Skálafjarðartunlinum eru við til 
at fíggja Sandoyartunnilin. Talan er bert um at fíggja ein part av Sandoyartunlinum, tí uppskotið 
ásetir, at tann peningur, sum verður spardur við at niðurleggja ferjusambandið við Sandoynna (netto 
12 mio kr árliga) skulu veitast sum rakstararstuðul. Harumframt leggur uppskotið upp til, at landið 
setir til samans 260 milliónir krónur í P/F Føroyartunlar, og at Løgtingið kann velja at lata hetta 
vera landskassans innskot í Sandoyartunnilin.  

Samanumtikið er at siga, at tá valið stendur ímillum at gjalda ein stóran yvirprís til eitt felag, sum 
dregur yvirskotið av landinum, ella til at nýta ein part av inntøkunum til at útbyggja landið fyri, tá 
átti tað seinna at smakka øllum munandi betur.  

Í mai 2011 samtykti Løgtingið uppskot til samtyktar um, at: “Løgtingið heitir á landsstýrið at seta 
faknevnd at gera eitt uppskot til fígging av framhaldandi útbygging og viðlíkahaldi av 
samferðslukervinum við atliti at samfelagsbúskapi, ferðlustýring, økismenning, umhvørvi og 
samhaldsfesti, og samskipa tað við tað arbeiðið, sum er í gongd í avvarðandi ráðum.” (Løgtingsmál 
187/2010). 

Løgtingið hevur sostatt heitt á landsstýrið um finna ein felags fíggingarleist fyri útbygging av 
okkara samferðlukervi. Hetta fevnir eitt nú um at gera tilmæli um, hvussu fíggingarleistirnir taka 
atlit til samhaldsfesti soleiðis, at rímilig javnvág er ímillum, at brúkarin betalur fyri at nýta ávísan 
part av samferðslukervinum, og so felagsfígging, har allir borgarar gjalda. Og at kanna møguleikar 
fyri felags gjaldskipan fyri tunlar og fergur.   

Uppskotssetararnir meta tí, at tað áliggur landsstýrinum at finna ein framtíðarleist fyri, hvussu vit 
fíggja víðari útbygging og viðlíkahald av okkara samferðslukervi. Eisini av hesi orsøk er almenna 
loysnin nógv betri. Hon ger tað nevniliga møguligt at broyta mátan, vit fíggja tunlar og aðrar 
útbyggingar, og bindir ikki landið og brúkararnar til eina avtalu um stórt yvirskot til privat í 30, ella 
í ringasta føri 50 ár fram í tíðina.   

Vinnumálaráðið hevur ikki viðmerkingar til uppskotið, men landsstýrismaðurin í vinnumálum 
hevur alment greitt frá, hví hann metir, at tunlarnir eiga at verða bygdir í almennum regi. Hóast 



talan er um samferðslumál, so er talan eisini um tunlar, sum hava serstakliga stóran týdning í 
vinnupolitiskum høpi.  

 

Serligar viðmerkingar  

Til §1. Her verður endamálið við lógini, sum er at byggja, reka og fíggja undirsjóvartunnil, sum 
knýtir Suðurstreymoy saman við suður Eysturoy og undirsjóvartunnil, sum knýtir Sandoy saman 
við Streymoy, ásett. 
 
Til § 2. Greinin ásetir heimild landsstýrismansins at stovna partafelag, og navn felagsins. 
 
Til § 3. Greinin ásetir, at almenna partafelagið er ogn hjá landinum, tað er øllum føroyingum, og at 
tað er landsstýrið, sum umsitur hendan ognarrætt.  
 
Til § 4. Greinin ásetir, at felagið fær heimild at gera, eiga og reka Skálafjarðartunnil og 
Sandoyartunnil. Ásetingin bindur ikki fyri, at felagið eisini í framtíðini kann byggja og reka aðrar 
tunlar. 
 
Til § 5. Greinin ásetir, at P/F Føroyatunlar ikki kann privatiserast. Tó ber til at felagið luttekur í 
fusjón ella kloyving, um Løgtingið hevur samtykt, at so skal vera. Tó so, at landið framvegis skal 
vera 100% eigari av partabrøvunum í felagnum.  
 
Til § 6. Greinin ásetir, at P/F Føroyartunlar í mun til húsagang fylgir vanligum reglum fyri 
partafeløg. Og, um Løgtingið við lóg tekur avgerð um, at felagið skal niðurleggjast, so er tað landið, 
sum yvirtekur ognir og skyldur felagsins. Landsstýrið ella leiðsla felagsins kann sostatt ikki av 
sínum eintingum avtaka felagið. 
 
Til § 7. Greinin ásetir, at partafelagið skal krevja nýtslugjøld, eins og vit kenna tað frá Vága- og 
Norðoyatunlunum, og frá størri vegum, brúm og tunlum uttanlands. Soleiðis verður brúkarin við til 
at fíggja størri verkætlanir, sum tað hevði verið torført at fíggjað við almennum peningi burturav. 
Hesum lesti hava vit góðar royndir við við verandi undirsjóvartunlum.  
 
Ætlanin er, at nýtslugjøldini skulu fíggja bæði afturgjaldingina av lánunum til byggingina 
ograksturin av vegunum og tunlunum. Tó skal landið fíggja part av rakstrinum fyri 
Sandoyartunnilin, sum viðmerkt aðrastaðni. Fyri Skálafjarðartunnilin er ætlanin, at nýtslugjøldini 
skulu fíggja allan tunnilin. Fyri Sandoyartunnilin er ætlanin at nýtslugjøldini skulu fíggja part av 
tunlinum, ímeðan landið skal bera annan part av kostnaðinum at byggja hendan tunnilin.   
Tað er eigarin av tunlinum -P/F Føroyatunlar- sum kemur at gera av støddina av teim 
nýtslugjøldum, ið kravd verða frá teimum, ið nýta tunlarnar v.m. Landsstýrismaðurin hevur ikki 
heimildir til áseting av støddini á nýtslugjøldunum. Hetta merkir eisini, at um ein veðhavari 
yvirtekur tunnilin, fær hann henda rætt. 
 
Ætlan felagsins er, at hesi nýtslugjøld skulu vera av eini stødd, sum ger, at felagið hevur ráð at 
afturgjalda rentur og avdráttir til lánistovnarnar, umframt at kunna gjalda rakstur og viðlíkahald av 
verkløgunum. Eisini skulu nýtslugjøldini gera felagið ført fyri at konsolidera seg rímiliga væl. 
Felagið skal, eftir nevndu treytum, leggja seg eftir at hava so lágar prísir, sum til ber. Í skjali 1, eru 
dømi um prísáseting í mun til kostnað av íløgunum.  



 
Til § 8. Greinin ásetir, at almenna partafelagið skal hava atgongd til alt alment tilfar, sum millum 
onnur Landsverk, men eisini onnur, eitt nú stjórnarráð, hava framleitt, um hesar tunnilsætlanir. 
Felagið skal einki gjalda fyri hetta tilfar, og tað skal ikki metast sum skattskyldug inntøka hjá 
felagnum 
Stk. 2. ásetir, at almenna partafelagnum verður heimilað at keypa forkanningar og annað tilfar, sum 
privat felag ella feløg hevur framleitt ella eigur, og sum eru viðkomandi fyri verkætlanina at byggja 
Skálafjarðartunnil. Verður semja ikki fingin í lag um keyp av tilfarinum, verður felagið at gera sínar 
egnu forkanningar.  
Stk. 3 ásetir, at partafelagið hevur rætt til uttan kostnað at fáa upplýsingar frá 
bilaskránni um eigarar/brúkarar av bilum, við tí endamáli at kunna krevja og ansa eftir, at hesir 
gjalda fyri at brúka tunnilin. 
 
Til § 9. Greinin ásetir, at hóast tað almenna eigur allan partapeningin í felagnum, og tað tí kann 
roknast við, at tann nevnd, sum landsstýrismaðurin velur, kunnar partaeigaran, verður tað mett at 
vera neyðugt, at landsstýrismaðurin góðkennir samlaðu verkætlanirnar, áðrenn arbeiðið byrjar, m.a. 
fyri at tryggja sær, at byggirskráirnar verða fylgdar, eins og teir normar og standardir, ið eru 
galdandi á økinum, verða yvirhildnir. Hetta kann gerast við, at Landsverk aftan á hvørja fasu í 
prosjekteringini fær tilfarið frá partafelagnum til viðmerkingar og skal harafturat vegna 
landsstýrismannin góðkenna endaligu verkætlanirnar. Eisini er ætlanin, at Landsverk skal hava 
eftirlit við, at verkætlanirnar verða framdar samsvarandi góðkenda prosjektinum á sama hátt sum 
við Vágatunlinum og Norðoyatunlinum. 
 
Til § 10. Greinin ásetir raðfylgjuna av, hvussu verður farið í gongd við  undirsjóvartunnils-
verkætlanirnar. Av tí at størsti parturin av inntøkunum kemur frá Skálafjarðartunlinum, verður mett 
fíggjarliga skilagott, at hetta arbeiðið verður skotið í gongd fyrst, og at arbeiðið at gera 
Sandoyartunnilin síðani fer í gongd skjótast til ber. 
 
Til § 11. Greinin ásetir, at einkarætturin hjá P/F Føroyatunlum ikki hevur við sær avmarkingar í 
mun til rætt landsstýrisins annars at fremja ætlanir um undirstøðukervið. Landsstýrið kann sostatt 
framhaldandi gera onnur sambond, eitt nú gera nýggjar vegir og tunlar. Tikið verður sum givið, at 
landsstýrið tekur øll fíggjarlig og búskaparlig atlit soleiðis, at aðrar útbyggingar ikki undirgrava 
møguleikan hjá felagum at bera seg. 
 
Til § 12. Greinin ásetir árligar játtanir frá  Løgtinginum á fíggjarlógini til bygging av tveimum 
undirsjóvartunlum. 
Stk. 2 ásetir, at landsstýrismaðurin setir pengarnar, Løgtingið hevur játtað, inn sum partapening í 
felagið. Løgtingið kann síðani lata hendan partapening vera ískoyti landskassans til 
Sandoyartunnilin, ella fáa peningin afturgoldnan partvíst ella heilt, tá felagið hevur nóg stórar 
inntøkur til tess. 
Stk. 3 ásetir, at almenna partafelagið fíggjar undirsjóvartunlarnar, sum felagið byggir og rekur. 
Stk. 4 ásetir, at tá Sandoyartunnilin verður tikin í nýtslu, skal tann sparingin, sum stendst av, at 
farleiðin ímillum Skopun og Gomlu Rætt verður niðurløgd, nýtast sum rakstrarstuðul til P/F 
Føroyatunlar. Stuðulin skal síggjast sum rakstarstuðul til Sandoyartunnilin, soleiðis at hesin í nakað 
minni mun tyngir raksturin hjá felagnum. Talan er um nettosparing (12 milliónir kr. í 2012) av 
niðurløgdu siglingsleiðini. Tað merkir, at upphæddin er mótroknað útreiðlur til rakstur av farleið 
millum Hest og Stremoy.  
 



Til § 13. Greinin ásetir, at landsstýrismaðurin setir ein bólk at fylgja við arbeiðinum, soleiðis at tann 
vitan, sum fæst við eini tílíkari verkætlan, í mest møguligan mun kemur føroyska samfelagnum til 
gagns seinni.  
Limirnir í bólkinum skulu fyrst og fremst vera umboð fyri tekniska serkunnleikan í Føroyum, har 
Landsverk skal vera umboðað. Eisini skal bólkurin verða mannaður við umboðum fyri brunaumsjón 
og tilbúgving (VØRN), løgreglu, viðkomandi kommunur o.l. 
Tað er ikki ásett í sjálvari lógini, hvussu arbeiðið í fylgibólkinum skal skipast, men ætlanin er,at 
formaðurin í partafelagnum regluliga kallar inn til fundar, kunnar um aktuell mál og letur bólkin fáa 
høvi at viðgera og skifta orð um hesi og onnur mál av áhuga. Tað áliggur landsstýrismanninum at 
tryggja, at fylgibólkurin fær neyðuga innlitið. 
 
Til § 14. Greinin ásetir, at áðrenn sjálvt verklagsarbeiðið byrjar og í byggitíðini fara at verða 
rindaðar munandi útreiðslur til m.a. forkanningar, byggirentur v.m. Hesar útreiðslur kunnu ikki 
dragast frá, tá tað ikki eru rakstarinntøkur í byggitíðarskeiðnum. 
Fyri at sleppa undan øllum iva, um gerð av einum vega- og tunnilssambandi kann 
javnsetast við ein ídnaðarbygning, er hetta ásett i lógini. 
Stk 2. Her verður nágreinað, at rætturin til skattligar avskrivingar er tilskilaður tí 
almenna felagnum, sum hevur fingið einkarættin. 
 
Til § 15. Greinin staðfestir, at tunnilin ikki er ein partur av landsvegakervinum. Tilvísing er til 
løgtingslóg nr. 51 frá 25. juli 1972 um landsvegir við seinni broytingum. Hetta 
merkir, at tað ikki er vegamyndugleikin, men loyvishavarin, tað er P/F Føroyartunlar, sum er 
vegamyndugleiki við teimum fíggjarligu og øðrum skyldum, sum áliggja einum vegamyndugleika. 
Stk. 2.Sjálvt um vegamyndugleikin er hjá loyvishavaranum, hevur landsstýrismaðurin uttan mun til 
hetta tær heimildir, sum landsvegalógin og ferðslulógin geva honum sbrt. løgtingslóg nr. 51 frá 25. 
juli 1972 um landsvegir við seinni broytingum og løgtingslóg nr. 14 frá 2. mars 1988 við seinni 
broytingum um ferðslu, vegum og tunlum. 
Stk. 3. Tað verður nágreinað, at skipan av ferðsluni í tunlinum fer fram eftir somu 
reglum og leiðreglum sum fyri landsvegir. 
Stk. 4. Loyvishavarin kann ikki verða kravdur at gjalda fyri íbinding til landsvegin. 
Stk. 5. Tað áliggur loyvishavaranum at gera og rinda útreiðslur í sambandi við møguliga umskipan 
av landsvegnum. Hetta merkir, at loyvishavarin eisini fyri egna rokning skal fáa í lag, at møgulig 
óbrúkt vegastrekkir verða frágingin soleiðis, at tey ikki misprýða náttúruna. Harafturat verður 
nágreinað, at um eitt íbindingaranlegg trívur inn í ein verandi landsveg, skal íbindingaranleggið, tá 
arbeiðið er liðugt, verða partur av tí samanhangandi landsvegakervinum, sum landsstýrið eigur. 
 
Til § 16. Linjuføringin fyri Skálafjarðartunnilin er ikki endaliga ásett, tí tað skulu gerast fleiri 
kanningar, heruppií ein stýrd kjarnuboring, sum verður roknað sum týdningarmikil fyri avgerðina 
um endaligu linjuføringina. Ásett verður tó, at linjuføringin verður frá økinum norðan fyri Havnina 
til Strendur og Runavík. 
Stk. 2 ásetir, at linjuføringin kann fylgja tí tilmælinum frá Landsverki, sum í notati fylgdi við 
Løgtingsmáli nr. 36/2007. Her eru tvær linjuføringar nevndar – onnur, sum varð samtykt við lógini, 
sum nú er farin úr gildi, og ein styttri linjuføring.  
 
Til § 17. Í landsvegalógini er ásett, at lóg nr. 69 frá 7. mai 1881 "om forpligtelse til jordafgivelse til 
offentlige veje, havne og landingssteder samt til offentlige skoler på Færøerne" við seinni 
uppískoytum verður at galda eisini í førum, har ið landsstýrið hevur fyri neyðini at ogna sær bygt 
sum óbygt lendi ella tilfar í sambandi við landsvegagerð og -hald. 



Í hesum føri verður tó ikki talan um landsveg, men veg, sum partafelagið eigur, og tí er neyðugt við 
serstakari ognartøkuheimild, skuldi tað víst seg, at tað ikki við samráðingum fæst avtala í lag við 
jarðareigarar um keyp av lendi ella tilfari. 
Vanlig mannagongd í sambandi við tunnilsgerð hevur verið, at ognartikið verður til 
tilkoyringarvegir og tunnilsmunnan, meðan tað ikki hevur verið ognartikið til sjálvan 
tunnilin.Annars verður víst til viðmerkingarnar um ognartøkuspurningin í ll. nr. 6 frá 8. februar 
2000 um fast samband um Vestmannasund. 
 
Sum nevnt undir teimum almennu viðmerkingunum, er tað neyðugt hjá felagnum at gerast eigari av 
lendinum til vegin og kring tunnilsmunnarnar fyri at hava ræði á tunlinum og at kunna veðseta veg 
og tunnilsmunnar. Tað kann eisini gerast neyðugt at leggja m.a.rørleiðingar í øki nærhendis. Hertil 
kemur helst, at lánsgevarar vilja krevja veð í føstu ognum felagsins. 
 
Til § 18. Greinin ásetir, at lógin skal koma í gildi skjótast til ber. Og at løgtingslóg um einkarætt til 
Skálafjarðartunnilin fer úr gildi.  
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