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Løgtingið   
Tinghúsvegur 1-3 

100 Tórshavn    

   

 

Dagfesting: 23. august 2017 

Tygara ref.:    

Máltal.: 17/00448-46 

 

 

Løgtingsmál nr. 13/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at byggja 

skúladepil í Tórshavn (Útlegg, undirvísingaramboð og flagtekja) 

 

 

Uppskot til  

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at byggja skúladepil í Tórshavn 

(Útlegg, undirvísingaramboð og flagtekja) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 43 frá 26. mai 2008 um at 

byggja skúladepil í Tórshavn, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 80 frá 7. juni 2011, 

løgtingslóg nr. 20 frá 26. mars 2013 og 

løgtingslóg nr. 106 frá 3. november 2016, 

verða gjørdar hesar broytingar:  

 

1. § 1, stk. 3 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 3. Byggiútreiðslurnar kunnu í 

mesta lagi verða 636,5 mió. kr., 

íroknað innbúgv og útgerð, harav 

86,6 mió kr. verða avsettar til 

fíggjarligt útlegg hjá Landsverki.” 

 

2. Í § 2, stk. 1 verður “2017” broytt til: 

“2018”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Uppskotið varð lagt fyri Løgtingið í seinastu tingsetu, men tað fall burtur, tí Løgtingið fór í 

summarfrí. Sama uppskot verður nú lagt fram aftur, tó við broyting í ásetingini um gildistíð, sum 

við hesum verður longd við einum ári, tvs. til 31. desember 2018. Mentamálaráðið hevur 

samskift við Landsverk, hvørt Landsverk hevur nakað at leggja afturat uppskotinum, ið er av 

týdningi fyri tingsins meting av málinum. Landsverk hevur einki av týdningi at leggja afturat 

uppskotinum.  

 

Sambært skrivi frá Landsverki til Mentamálaráðið, dagfest 9. februar 2017, verður biðið um at 

hækka verklagslógina fyri byggingina av Marknagilsdeplinum fyri tilsamans 87 mió. kr., ið 

skulu brúkast til at dekka meirútreiðslur hjá stovninum, til gerðarrætturin hevur tikið støðu til 

krøvini frá Landsverki mótvegis TG Verki og Tryggingarfelagnum AXA. Hesar meirútreiðslur 

mugu gjaldast í 2017 og 2018, sbr. pkt. 1.4 niðanfyri. Sambært sama skrivi hevur TG Verk sett 

fram mótkrøv mótvegis Landsverki fyri tilsamans 72,3 mió. kr. Hetta ger sjálvsagt, at tað er 

ivasamt um, hvørt Landsverk fær viðhald í øllum sínum krøvum, soleiðis at skilja, at landið fær 

tær 87 mió. kr. aftur. Sagt verður frá í skrivinum, at nøkur niðurstøða um gerðarrættarmálini 

kann ikki væntast fyrr enn eftir 2018, sbr. annars tilmæli frá Landsverki, ið er hjálagt sum 

fylgiskjal 2 til hetta lógaruppskot. 

 

Umframt tær 87 mió. kr. mælir Glasir til at hækka verklagslógina við tilsamans 26,5 mió. kr. til 

ávikavist undirvísingaramboð og Sedum flagtekju. Talan er um undirvísingaramboð, sum 

stovnurin hevur brúk fyri á teimum teknisku útbúgvingunum, og sum stovnurin ikki metir kunnu 

flytast frá gamla Tekniska Skúla Tórshavn til Glasir. 

 

Sostatt er talan samlað um eina hækkan áljóðandi 113,5 mió. kr. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sambært galdandi lóg kunnu byggiútreiðslurnar í mesta lagi vera 523 mió. kr., íroknað innbúgv 

og útgerð.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fáa til vega neyðuga materiella lógarheimild samsvarandi 

játtanarskipan landsins til at halda eina útreiðslu áljóðandi 113,5 mió. kr. til útlegg, 

undirvísingaramboð og flagtekju. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Víst verður til inngangin og tilmæli í hjálagda fylgiskjali 2, ið er tilmæli frá Landsverki, ið 

verður endurgivið her:  

 

 

“Ein ósemja hevur tikið seg upp millum byggiharran Landsverk og 

høvuðsarbeiðstakaran TG-Verk í sambandi við byggingina av Skúladeplinum við 

Marknagil. Ósemjan snýr seg í høvuðsheitum um gjald fyri veiting og uppseting av 

betongi, stáli og byggiplássi, men eisini um seinkingar, ið skyldast feilum í 

prosjektinum.  
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Arbeiðstakarin TG-Verk hevur sett fram stórt fíggjarligt eykakrav mótvegis 

byggiharranum Landsverki. Fyritøkan metir seg ikki hava skyldu til at veita allar tær 

veitingar, sum prosjektið og tekningarnar fyriskriva. Eisini metir arbeiðstakarin seg 

hava eitt stórt endurgjaldskrav orsakað av seinkingum í byggingini. 

 

Landsverk hevur hinvegin víst stórum parti av hesum krøvum frá arbeiðstakara aftur. 

Hetta  tí, at tað stendur í sáttmálunum millum partarnar, at avtalan partanna millum er 

grundað á útbjóðingartilfarið frá lisitatiónini tann 28. august 2012. Landsverk hevur 

víst á, at tær veitingar, sum TG-Verk nú krevur eykagjald fyri, longu eru innroknaðar í 

galdandi sáttmála millum partarnar. 

 

Landsverk hevur eisini víst aftur stórum parti av eykakravinum frá tíðarskeiðnum, tá 

arbeiðið steðgaði upp á plássinum, tí undirráðgevin L&E hevði gjørt eina roknivillu í 

sambandi við trappurúmið. Hetta  hevur Landsverk valt at gera, tí útreiðslurnar eru 

sambært Landsverki ikki rætt uppgjørdar, umframt at neyðug atlit ikki eru tikin. 

Sambært ABF06, sum sáttmálin er grundaður á, hevur arbeiðstakarin skyldu til at 

minka um útreiðslurnar hjá byggiharranum mest møguliga. Hetta hevur arbeiðstakarin 

sambært Landsverki ikki gjørt, tí hann eitt nú ikki hevur sent tímalønt fólk av plássinum 

í tíðarskeiðinum, tá arbeiðið var seinkað. Heldur ikki valdi høvuðsarbeiðstakarin at 

seta fólk at gera annað arbeiði, sum hann eisini skuldi gera á plássinum. 

 

Omanfyri lýsta ósemja varð løgd fyri Gerðarrrættin í apríl 2016 at taka støðu til. 

Landsverk hevur eisini biðið Gerðarrættin fremja fleiri Syn & Skøn vitjanir á plássinum 

til tess at fáa skjalfest feilir og manglar í sambandi við arbeiðið hjá TG-Verki. 

Harafturat hevur Landsverk sett fram krav um at fáa útgoldið bankatrygdirnar, sum 

arbeiðstakarin hevur stillað, so byggiharrin Landsverk kann rinda tær útreiðslur, sum 

standast av, at stórir partar av arbeiðinum skulu gerast umaftur.  

 

Kravið, sum Landsverk hevur sett fram mótvegis arbeiðstakaranum, TG-Verki, fevnir 

um dagbøtur fyri seinkingar. Talan er um dagbøtur fyri arbeiðið, ið ikki varð gjørt 

liðugt til ta tíðina, sum avtalað varð í sáttmálanum. Kravið var í februar 2017 gjørt upp 

til at vera 55,67 mió. krónur. Dagbøtur verða roknaðar og kravdar fyri hvønn 

arbeiðsdag, arbeiðið ikki verður gjørt liðugt og er áljóðandi 153,4 t. krónur u/mvg um 

dagin. Arbeiðið hjá TG-Verki er framvegis ikki gjørt liðugt, og dagbøtur verða tí 

framvegis roknaðar, sum skulu leggjast afturat samlaða kravinum. 

 

Landsverk hevur eisini sett fram krav um útlegg í bankatrygdum fyri arbeiðir, sum TG-

Verk hevur valt ikki at gera liðugt. Kravið, sum Landsverk hevur sett fram, er gjørt upp 

til at vera 20,97 mió. krónur u/mvg. Landsverk hevur harafturat gjørt upp, hvussu nógv 

roknifeilurin, sum L&E hevur gjørt, hevur økt um kostnaðin at byggja skúlan. Kravið, 

sum er sent til tryggingarfelagið AXA, er 10 mió. krónur. u/mvg. 

 

Samlaðu krøvini, sum Landsverk hevur sett fram mótvegis TG-Verki og 

tryggingarfelagnum AXA, eru sostatt: 

 



 
 
 

 

MENTAMÁLARÁÐIÐ  

                                                     
                                  

 
 

Hoyvíksvegur 72  •  Postrúm 3279  •  FO-110  Tórshavn 
 +298 30 65 00  •   mmr@mmr.fo • www.mmr.fo 

 

 

 

 

1. Dagbøtur (til februar 2017)   55.676.016 kr. 

2. Krav um útlegg í bankatrygdum  20.968.893 kr. 

3. Trygging hjá AXA    10.000.000 kr. 

Samlað (uttan MVG)    86.644.909 kr. 

 

TG-Verk hevur kravt, at krøvini frá Landsverki um útgjald av dagbótum og útlegg í 

bankatrygdum, skulu leggjast fyri Gerðarrættin at taka støðu til. Tryggingafelagið AXA 

hevur kravt, at kravið skal gerast endaliga upp, áðrenn upphæddin verður útgoldin ...  

 

Mælt verður til, at landsstýrið og Løgtingið geva Landsverki heimild til at avhalda 

meirútreiðslur (útlegg) upp til 86,6 mió. krónur, til Gerðarrætturin hevur tikið støðu til 

krøvini, og krøvini væntandi kunnu fíggjast. 

 

Fíggjarlig eykakrøv frá TG-Verki: 

 

TG-Verk hevur seinast gjørt upp síni krøv mótvegis Landsverki í januar 2017. Krøvini, 

sum nú eru løgd fyri Gerðarrættin at taka støðu til, eru: 

 

1. Ógoldnar rokningar    22.400.000 kr. 

2. Manglandi útgjald av bonus     1.500.000 kr. 

3. Mistur vinningur                         33.700.000 kr. 

4. Eyka útreiðslur til byggipláss  14.000.000 kr. 

5. Leingjan av trygdum              800.000 kr. 

Samlað (uttan MVG)     72.300.000 kr. 

 

 

Manglandi gjaldføri í 2017 og 2018: 

 

Landsverk hevur vent sær til sín advokat við fyrispurningi um, hvørt tað ber til at fáa 

eina løgfrøðisliga avgerð í Gerðarrættinum, áðrenn skúlin verður tikin í nýtslu á sumri 

2018. Sambært advokatinum hjá Landsverki er tað ikki sannlíkt, at Gerðarrætturin 

kemur til nakra endaliga niðurstøðu, áðrenn skúlin verður tikin í nýtslu. 

 

Hetta merkir, at støðutakan til og útgjald av krøvunum, sum Landsverk hevur mótvegis 

TG-Verki, bankum og tryggingafelagi, ikki kann fyriliggja, fyrr enn byggingin er liðug, 

og skúlin tikin í nýtslu.  

 

Landsverk fer at hava eitt fíggjarligt útlegg, sum samsvarar við krøvini mótvegis TG-

Verki, bankum og tryggingarfelagi. Útleggið skal brúkast til at gera arbeiðið liðugt, 

sum TG-Verk ikki hevur gjørt. Eisini skal hetta brúkast til at gera partar av arbeiðinum 

umaftur, sum hesin arbeiðstakarin longu hevur gjørt. Umframt hetta, verður eisini 

neyðugt at avhalda meirútreiðslur hjá øðrum arbeiðstakarum, sum eru seinkaðir í teirra 

arbeiði, orsakað av seinkingum og feilum hjá TG-Verki. 

 

Løgtingið hevur játtað 523 mió. krónur til at byggja Skúladepilin við Marknagil fyri. 

Játtanin verður øll brúkt í 2017 til at byggja tann skúlan fyri, sum Løgtingið hevur 
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samtykt í galdandi verklagslóg. 

 

 

Tær 523 mió. krónurnar, sum Løgtingið hevur samtykt at játta til Skúladepilin við 

Marknagil, verða brúktar í tíðarskeiðnum fram til september 2017. Landsverk biður tí 

um fíggjarliga heimild til at rinda útreiðslur á 86,6 mió. krónur. Talan er um eitt 

fíggjarligt útlegg samsvarandi tí kravi, sum Landsverk hevur mótvegis arbeiðstakara. 

Útleggið verður býtt yvir ár, soleiðis at 30 mió. krónur skulu brúkast frá september í 

2017 og 56,6 mió. krónur í 2018.” 

 

Umframt omanfyri standandi er eisini er neyðugt at hækka verklagslógina við tilsamans 26,5 

mió. kr. til undirvísingaramboð og flagtekju. 

 
 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Hesi hava havt málið til ummælis: 

1. Fíggjarmálaráðið 

2. Samferðslumálaráðið 

3. TG Verk 

4. Landsverk 

 

Ummælispartarnir hava latið viðmerkingar og notatir, sbr. fylgiskjøl.  

 

Fíggjarmálaráðið og Mentamálaráðið eru samd um, at ein upphædd til eyka útgerð ikki eigur at 

vera partur av verklagslógini, tí talan er um vanligt vørukeyp. Tískil er upphæddin ikki við. 

 

Fíggjarmálaráðið vísir á, at orðið “útlegg” verður nýtt um støðuna, har Landsverk biður um heimild 

at halda meirútreiðslur til liðugtgerð av skúladeplinum, men har afturgjald av somu meirútreiðslu 

er sett fram sum krøv móti høvuðsarbeiðstakara og tryggingarfelagnum. Hesi krøv eru løgd fyri 

gerðarrætt, og tískil er óvissa um, nær og hvussu nógv fæst aftur av meirútreiðslunum. Vanliga 

fatanin sambært Fíggjarmálaráðnum av orðinum “útlegg” er, at einans tíðarmunur er millum 

útgjald og afturgjald, men eingin óvissa um tíðarmun og afturgjald.  

Mentamálaráðið er samt við Fíggjarmálaráðnum í, at orðið “útlegg” er óheppið. Men, sum víst er 

á, er talan um eina óvissu, ið er treytað av útfallinum av einum drúgvum gerðarrættarmáli. 

Møguliga kundi orðið “møgulig meirútreiðsla” verið eitt heitið. Mentamálaráðið hevur tó ikki valt 

at broyta orðið “útlegg”, tí uttan mun til, hvat orð verður valt, slepst valla undan nakrari óvissu. 

 

Samferðslumálaráðið hevur ongar viðmerkingar til uppskotið. 

 

TG-Verk metir, at tað er Landsverk, sum ikki hevur hildið sínar skyldur. Mentamálaráðið metir 

frágreiðingina og replikkina, ið er brúkt í sambandi við gerðarrættarmálið, vera eitt partsinnlegg, 

ið gerðarrætturin skal taka støðu til. Tískil hevur Mentamálaráðið ikki viðmerkingar til hesar 

upplýsingar, tí málið er til viðgerðar í gerðarrættinum. Hóast Mentamálaráðið ikki hevur 

viðmerkingar til ummælið við skrivum frá TG-Verki, verður tilfarið frá TG-Verki viðlagt sum 

fylgiskjal til hesa broytingarlóg. 
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Landsverk hevur verið við til at geva upplýsingar í sambandi við lógarsmíðið, og Landsverk hevur 

fingið høvi til at gera viðmerkingar til hoyringarskrivið v.m. frá TG-Verki. Viðmerkingarnar eru 

lagdar við sum fylgiskjal 6. Í skrivinum mælir Landsverk staðiliga frá, at gerðarrættartilfarið frá 

TG-verki verður lagt fram í Løgtinginum, tí talan er um tilfar í einum óavgreiddum rættarmáli. 

Tilfarið fer at geva Løgtinginum eina einsíðuga og tí ófullfíggjaða mynd av málinum við bert at 

lýsa málið frá sjónarhorninum hjá tí eina partinum. Mentamálaráðið hevur upplýst fyri Landsverki, 

at ráðið metir seg hava skyldu til at leggja eitt hoyringarskriv við, sum er móttikið frá einum parti, 

sum er nógv umrøddur í málinum. Mentamálaráðið kann ikki halda upplýsingar aftur fyri 

Løgtinginum, sum hesin parturin hevur ynskt at leggja fram. Tí verður tilfarið frá TG-verki lagt 

við lógaruppskotinum. Annars er Mentamálaráðið samt við Landsverk um, at tað er ikki í 

Løgtinginum, at gerðarrættarmálið skal viðgerast.  

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Útreiðslurnar av lógaruppskotinum eru samlað 113,5 mió. kr., sum skulu fíggjast innan samlaða 

fíggjarkarmin á § 7 á fíggjarlógini. 

 

Mentamálaráðið hevur gjørt eina lýsing av besta ávikavist versta føri fyri landið, Landsverk 

vinnur ávikavist tapur gerðarrættarmálið:  

  

Verklagslógin t.kr. 

Galdandi verklagslóg        523.000  

Undirvísingaramboð v.m.           26.500  

Útlegg til liðugtbygging           87.000  

Íalt        636.500  

  

Besta føri t.kr. 

Galdandi verklagslóg        523.000  

Undirvísingaramboð v.m.           26.500  

Útlegg til liðugtbygging           87.000  

Vunnið gerðarrættarmálið v.m.*         -87.000  

Íalt        549.500  

*Mótparturin allar sakarmálsumkostningarnar 

  

Versta føri t.kr. 

Galdandi verklagslóg        523.000  

Undirvísingaramboð v.m.           26.500  

Útlegg til liðugtbygging           87.000  

Tryggingargjald AXA         -10.000  

Tapt gerðarrættarmálið v.m.*           80.000  

Íalt        706.500  
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*Mettir sakarmálsumkostnaðir uml. 8 mió. kr. + 72 mió. kr. krøv frá TG-Verki 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

  

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at uppskotið er viðkomandi fyri hesar tvørgangandi sáttmálar: 

 

1) Evropeiska mannarættindasáttmálan, EMRS, “Anordning nr. 136 af 25. februar 2000 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om den europæiske menneskerettighedskonvention”. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar við lóg tann 1. mai 2000. 

 

2) Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, ið áleggur 

limalondunum at menna og fremja politikk, lógir og fyrisitingarlig mál, ið skulu tryggja 

rættindi hjá fólki, ið bera brek. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009 við “Bekendtgørelse nr. 35 af 

15. september 2006 om rettigheder for personer med handicap”. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Ongar kendar marknaforðingar eru á økinum. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið viðvíkur hvørki revsing, útpanting ella øðrum størri inntrivum. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið viðvíkur hvørki skattum ella avgjøldum. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið viðvíkur ikki gjøldum. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 
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Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ongar heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin ella 

til kommunurnar. Lógin er einans materiel lógarheimild samsvarandi játtanarskipan landsins til at 

økja verandi játtan til tey í lógini nevndu endamál. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 Fyri landið 

ella 

landsmyndug - 

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndug-

leikar 

Fyri 

pláss ella 

øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

 

 

 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 
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Landsverk biður um heimild til at rinda útreiðslur á 86,6 mió. krónur. Talan er um eitt fíggjarligt 

útlegg samsvarandi tí kravi, sum Landsverk metir seg hava í sambandi við byggingina av 

skúladeplinum í Tórshavn. Útleggið verður býtt yvir ár, soleiðis at 30 mió. krónur skulu brúkast 

frá september í 2017 og 56,6 mió. krónur í 2018. 

 

Í mun til galdandi rætt verður mest loyvda útreiðslan við uppskotinum økt við tilsamans 113,5 

mió. krónum. Vísandi til tær umstøður, ið eru nevndar undir pkt. 1.1. og 1.4. omanfyri, er neyðugt 

at fáa materiella lógarheimild frá Løgtinginum til útlegg í sambandi við tey krøv, ið Landsverk 

metir seg hava, eins og peningur má fáast til vega til undirvísingaramboð og flagtekju, soleiðis 

sum lýst er omanfyri. 

 

Við hesi áseting verður lógin um at byggja skúladepil í Tórshavn, sum eftir ætlan skuldi setast úr 

gildi tann 31. desember 2017, ístaðin sett úr gildi tann 31. des. 2018.   

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

 

Mentamálaráðið, 23. august 2017 

 

 

 

Rigmor Dam 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Tilmæli frá Landsverki, dagfest 9. mars 2017 

Fylgiskjal 3: Útrokningar frá Landsverki, dagfestar 26. januar 2017 

Fylgiskjal 4: Viðmerkingar og fylgiskjal frá TG Verki 
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Fylgiskjal 5:  Viðmerkingar frá Fíggjarmálaráðnum 

Fylgiskjal 6: Viðmerkingar frá Landsverki 

Fylgiskjal 7: Hoyringarsvar frá Samferðslumálaráðnum 

 


