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Dagfesting: 27. februar 2018 

Tygara ref.:    

Máltal.: 18/00080-9 

 

 

 

Løgtingsmál nr. 112/2017: Uppskot til løgtingslóg um at umbyggja og útbyggja 

miðnámsskúlan á Kambsdali 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

at umbyggja og útbyggja miðnámsskúlan á Kambsdali 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at skipa fyri, at miðnámsskúlin á Kambsdali 

verður umbygdur og útbygdur. 

Stk. 2. Byggiútreiðslurnar kunnu í mesta lagi 

verða 30 mió. kr., íroknað at nýbyggja 

náttúruvísindaliga økið, útbyggja felagsøkið, 

køkin, undirvísingarhøli vegna økt virksemi, 

prosjektering, innbúgv umframt at 

liðugtgera seinastu útbygging. 

 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og fer úr gildi 31. 

desember 2021.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Á fíggjarlógini fyri 2018 er játtan sett av til triðja byggistig av miðnámsskúlanum á Kambsdali. 

Ætlanin er at nýbyggja náttúruvísindaliga økið, útbyggja felagsøkið, køkin, undirvísingarhøli 

vegna økt virksemi, prosjektering, innbúgv umframt at liðugtgera seinastu útbygging. Eftir ætlan 

verða játtaðar 5 mió. kr. í 2018, 8 mió. kr. í 2019, 3,5 mió. kr. í 2020 og 13,5 mió. kr. í 2021. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Løgtingslóg nr. 17 frá 18. mars 2013 um at um- og útbyggja miðnámsskúlarnar á Kambsdali, sum 

broytt við løgtingslóg nr. 12 frá 20. mars 2014 fór úr gildi 1. januar 2017. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at heimila landsstýrismanninum at fara undir triðja byggistig 

í sambandi við at umbyggja og útbyggja miðnámsskúlan á Kambsdali innan ásetta 

játtanarkarmin á fíggjarlógini. Endamálið við hesum byggistigi er at nýbyggja náttúruvísindaliga 

økið, útbyggja felagsøkið, køkin, undirvísingarhøli vegna økt virksemi, prosjektering, innbúgv 

umframt at liðugtgera seinastu útbygging. Fyri nærri nágreining verður víst til løgtingsmál 

29/2012: Uppskot til løgtingslóg um at um- og útbyggja miðnámsskúlarnar á Kambsdali (ll. nr. 

17 frá 18. mars 2013). 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið er ein neyðugur liður til tess at koma á mál við at umbyggja og útbyggja miðnámsskúlan 

á Kambsdali. Nú fyrsta og annað byggistig eru komin á mál, er hetta játtanin til triðja byggistig. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá rektaranum á Kambsdali, Páll Isholm. Hann metir, at 

orðingin ”undirvísingarhøli vegna økt virksemi” er meiri sigandi enn “høli til serbreyt og 

Fablab”, sum kann tykjast í so avmarkandi. Harumframt eigur skúlin á Kambsdali at verða 

umrøddur í eintali. Mentamálaráðið hevur gingið hesum báðum ynskjum á møti, og 

Mentamálaráðið hevur tillagað uppskotið hareftir. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið verður mett at kosta landskassanum 30 mió. kr. yvir fýra ár, sum vera fíggjaðar av 

fíggjarlógunum fyri 2018, 2019, 2020 og 2021. Eftir ætlan verða játtaðar 5 mió. kr. í 2018, 8 

mió. kr. í 2019, 3,5 mió. kr. í 2020 og 13,5 mió. kr. í 2021. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at uppskotið ber í sær umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunu. 

Upplýsast kann, at Landsverk brúkar verandi orku. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur positivar avleiðingar fyri byggivinnuna.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Útbyggingin fer tó at hava eina jaliga ávirkan á virksemið á staðnum, bæði í byggitíðarskeiðnum 

og ikki minst, tá útbyggingin verður liðug. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri nakrar millumtjóðasáttmálar. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri tvørgangandi sáttmálar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið hevur ongar kendar marknaforðingar við sær. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Nei.  

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Nei.  

 

2.12. Gjøld 

Nei.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Nei. 

 



 
 
 

 

MENTAMÁLARÁÐIÐ  

                                                     
                                  

 
 

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

 

 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Landsstýrismanninum verður heimilað at skipa fyri, at miðnámsskúlin á Kambsdali verður 

umbygdur og útbygdur. Tað er Landsverk, ið vegna landsstýrismannin, sum fær játtanina. 

 

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 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Ja Nei Ja 

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 

Í fyrsta stykki verður ásett heimild hjá landsstýrismanninum at skipa fyri, at miðnámsskúlin á 

Kambsdali verður umbygdur og útbygdur. Talan er um triðja og seinasta byggistig.  

 

Ásett er í stk. 2, at byggiútreiðslurnar í mesta lagi kunnu verða 30 mió. kr. Við í 

byggiútreiðslunum eru útreiðslur til at nýbyggja náttúruvísindaliga økið, útbyggja felagsøkið, 

køkin, undirvísingarhøli vegna økt virksemi, prosjektering, innbúgv umframt at liðugtgera 

seinastu útbygging.  
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Til § 2 

Løgtingslógin fær gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. Lógin fer úr gildi 31. desember 2021, tá 

ið samtykta játtanarskeiðið er av og umbyggingin og útbyggingin væntandi gerst liðug. 

 

 

 

Mentamálaráðið, 5. mars 2018 

 

 

Rigmor Dam 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Fylgiskjøl 

 

1. Uppskot til tilnevning og arbeiðssetning fyri bygginevnd at stíla fyri útbygging av triðja 

byggistigi av miðnámsskúlunum á Kambsdali 

2. Hoyringarsvar frá Páll Isholm, rektara 

3. Byggiskrá 

 


