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Løgtingsmál nr. 106/2012: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at 

høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið 

 

 

 

Uppskot 

 

til 

 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera 

Landssjúkrahúsið 

 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 129 frá 22. desember 

2008 um at høvuðsumvæla, útbyggja og 

nútíðargera Landssjúkrahúsið, sum broytt 

við løgtingslóg nr. 77 frá 7. juni 2011, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1) Í § 1 verður “421,8 mió. kr.” broytt 

til: “550,6 mió. kr.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

 

Hendan løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

Løgtingið  

4. mars 2013 

Mál: 13/00028-30 

Viðgjørt: BL/JEK 
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Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

Sambært løgtingslóg nr. 129 frá 22. desember 2008 um at høvuðsumvæla, útbyggja og 

nútíðargera Landssjúkrahúsið, sum broytt við løgtingslóg nr. 77 frá 7. juni 2011, eru 421,8 

mió. kr. settar av til at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið.  

 

Endamálið við hesum lógaruppskoti er í høvuðsheitum at leggja útreiðslurnar til innbúgv, 

útgerð og list til samlaðu upphæddina at høvuðsumvæla Landssjúkrahúsið.  

 

Umframt hetta verða metingar um útreiðslur til prísvøkstur fram til 2018 lagdar afturat 

samlaðu upphæddini.  

 

Í løgtingsmáli nr. 82/2010 um broyting í løgtingslóg um at høvuðsumvæla, útbyggja og 

nútíðargera Landssjúkrahúsið stendur m.a. soleiðis: 

 
“Talan er um eina ætlan, sum í árunum 2009-2018 verður mett til einar 421,8 mio.kr. í nútíðar 

krónum. Afturat tí upphæddini, sum verður sett av í 2018, má verða roknað við kostnaði til 

útgerð, innbúgv og list. Trupult er at meta um henda partin, men um samanborið verður við 

G-bygningin, so verður ikki talan um eins kostnaðarmikla útgerð og tøkni í H-bygninginum 

soleiðis, at sæð í mun til fermetratalið verða útreiðslurnar til innbúgv lægri í H-bygninginum 

enn í G-bygninginum. Eftirfarandi meting kann gerast, tá verkætlanin er vorðin meira 

útgreinað, og játtan kann setast av, eins og siðvenja hevur verið í líknandi verkætlanum.” 

 

Peningur varð sostatt ikki settur av til innbúgv, útgerð og list í 2010, av tí at tað ikki bar til at 

gera eina eftirfarandi kostnaðarmeting hesum viðvíkjandi og av tí, at tað tá ikki var siðvenja 

at seta eina upphædd á innbúgv og útgerð í sambandi við stórar verkætlanir sum hesa. 

 

Síðani omanfyrinevnda lógarbroyting varð samtykt og sett í gildi, eru fortreytirnar tó broyttar 

bæði viðvíkjandi vitan og lógarkørmum. Í dag er verkætlanin meira búgvin og ítøkilig, 

soleiðis at ein meira útgreinað kostnaðarætlan kann gerast viðvíkjandi útgerð og innbúgvi. 

Harumframt eru lógarkarmarnir broyttir, síðani løgtingsmál nr. 82/2010 var til viðgerðar. 

Tann 1. juli 2011 varð kunngerð nr. 83 frá 7. juni 2011 um løgujáttan sett í gildi. Sambært § 

3, stk. 3 í hesi kunngerð er tað nú eitt krav, at samlaða løguupphæddin í almennum 

verkætlanum skal fata um allar útreiðslur, fyri at løgan eftir ætlan kann takast í nýtslu, 

harundir innbúgv, størri útgerð og uttanumøkið. 

 

Hóast kunngerð um løgujáttan ikki er galdandi fyri hesa verkætlanina, av tí at hon varð sett í 

gildi aftan á, at omanfyrinevnda lógarbroyting varð sett í gildi, ynskir landsstýrismaðurin at 

leggja fyri Løgtingið uppskot til broyting í løgtingslóg um at høvuðsumvæla, útbyggja og 

nútíðargera Landssjúkrahúsið, fyri at tryggja gjøgnumskygni og opinleika um verkætlanina 

og fyri, at lógin skal uppfylla tey krøv, ið eru ásett í nýggju kunngerðini um løgujáttan. 

 

Skotið verður upp at hækka upphæddina til H-bygningin við 25 mió. kr. til útgerð, 20 mió. kr. 

til innbúgv og 2,5 mió. kr. til list. Skotið verður upp at hækka upphæddina við 12,8 mió. kr., 

sum er fyri útgerð og innbúgv til røntgen og vaskarí. Talan er ikki um at hækka kostnaðin av 

byggingini sum so, men talan er um eina útreiðslu, ið ikki var lagt upp fyri í seinastu 

lógarbroytingini. 
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Umframt upphæddina til útgerð, innbúgv og list kemur ein upphædd á 3 mió. kr. til sjógvhita 

og 2,5 mió. kr. til ráðgeving. Tað hevur víst seg at vera lønandi at endurvinna kølingina av 

bygninginum saman við sjógvhitanum til at hita H-bygningin við. Útrokningar hjá Landsverk 

vísa, at hendan íløgan hevur við sær, at mest sum eingin olja skal nýtast til upphiting. 

Viðvíkjandi upphæddini til ráðgeving er at siga, at neyðugt er við fakligari ráðgeving, tá ið 

møblar og útgerð skulu keypast. 

  

Við í samlaðu upphæddina í § 1 er íroknað mettur kostnaður av prísvøkstri fram til 2018. 

Prísvøksturin av teirri upphædd, ið er nýtt fram til ultimo 2012 er 1,6 mió. kr. Hetta er ikki 

ein meting, men ein kendur prísvøkstur. Hinvegin er trupult at meta um, hvussu prísvøksturin 

verður fram til 2018. Hetta er ein meting, ið lættliga kann vísa seg ikki at halda. Nógv fyrilit 

skulu takast, og torført er at koma við einari forsøgn um búskaparvøksturin og harvið 

vøksturin í prístalinum. Landsverk hevur tí gjørt metingina av prísvøkstrinum í hesum 

lógaruppskoti eftir bestu sannføring við grundarlagi í tí vitan, sum er tøk í dag. 

 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Roynt verður at skipa byggingina soleiðis, at partar av byggingini kunnu takast í nýtslu so 

hvørt, sum teir eru lidnir. Stórur tørvur er á byggingini, so tað er umráðandi at taka ymisku 

lidnu partarnar í nýtslu so skjótt, sum til ber. Hetta hevur við sær, at útreiðslur til innbúgv, 

útgerð og list ikki koma við árslok 2018, men so hvørt sum byggingin verður framd. 

 

Í talvuni niðanfyri er eitt yvirlit yvir upphæddirnar á verklagslógini, og niðanfyri er ein 

frágreiðing. 

 

 

Verklagslógin 2009-2018 í mió. kr. 

Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 íalt 

B-Bygningurin 1) 36,3 24,5 
        

60,8 

Røntgen 2) 
  

18,0 2,0 
      

20,0 

Vaksaríið 3) 
  

0,3 5,0 5,5 1,2 
    

12,0 

H-Bygningurin 4) 
  

0,8 3,8 14,4 36,0 45,8 82,0 82,0 30,2 295,0 

Útgerð, Innbúgv og list 5) 
  

1,0 1,0 6,1 4,0 4,0 9,7 20,0 20,0 65,8 

Umvælingar 6) 
  

7,9 3,2 4,0 3,5 3,4 4,0 4,0 4,0 34,0 

Prísvøkstur 7) 
  

0,8 0,8 2,3 4,7 7,0 15,4 20,1 11,9 63,0 

Í alt 36,3 24,5 28,8 15,8 32,3 49,4 60,2 111,1 126,1 66,1 550,6 

 

 

1) og 2) B- Bygningurin og Røntgen: Hesar verkætlaninar eru lidnar. 

 

3) Vaskaríið: Umbyggingin av vaskarínum verður liðug í 2014. 

 

4) H-Bygningurin: Játtanin til hesa verkætlan uttan innbúgv, útgerð og list er 295 mió. kr.  

 

5) Útgerð, innbúgv og list: Til og við 2013 verða 12,8 mió. kr. nýttar til útgerð og innbúgv. 

Hetta er 8,1 mió. kr. til vaskaríið og 4,7 í sambandi við røntgenverkætlanina. Tær 4,7 mió. kr. 

eru í upphæddini til Røntgen í 2011 og 2012. 
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Fram til 2018 skulu hesar upphæddir nýtast afturat: 
  

Útgerð: 25,0 mió. kr. 

Innbúgv: 20,0 mió. kr. 

List:   2,5 mió. kr. 

Sjógvhiti:   3,0 mió. kr. 

Ráðgeving: 2,5 mió. kr. 

Í alt 53,0 mió. kr. 

Samanlagt er upphæddin 65,8 mió. kr. til útgerð, innbúgv, list og ráðgeving í hesum 

sambandi. 

6) Umvælingar: Hendan upphædd er óbroytt. 

 

7) Prísvøkstur: Sambært Hagstovuni er prísvøksturin frá ár 2010 til 2011  3,1% og frá 2011 

til 2012  2,0%. Hetta gevur ein prísvøkstur higartil upp á 1,6 mió. kr. Samlaði metti 

prísvøksturin frá 2010 fram til 2018 er settur til 63,0 mio. kr. Hetta byggir á fortreytina, at 

prísvøksturin er 2,5% p.a. 

 

Av omanfyristandandi sæst, at tað er neyðugt at hækka játtanina til at høvuðsumvæla, 

útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið úr 421,8 mió. kr. til 550,6 mió. kr., tvs. ein samlað 

hækking uppá 128,8 mió. kr., hetta fyri at taka hædd fyri útgerð, innbúgvi, list, grønari orku, 

ráðgeving og prísvøkstri. Higartil eru nýttar umleið 104 mió. kr. av verkætlanini til B-

bygningin v.m., røntgen og vaskarí. 

 

Sjúkrahúsbyggjarí er eitt tað torførasta at kostnaðarmeta, tí tøkni og viðgerðarhættir broytast 

so skjótt. Trupult er at gera metingar um, hvat prísvøksturin verður fram til 2018. Landsverk 

hevur saman við bygginevndini gjørt omanfyrinevndu meting út frá bestu sannføring við 

grundarlagi í teirri vitan, sum er tøk í dag. 

 

Umsitingarligar avleiðingar 

Broytingaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna 
Broytingaruppskotið ávirkar vinnuna, við tað at íløgur verða gjørdar í innbúgv og útgerð. 

 

Umhvørvisligar avleiðingar 

Av tí, at sjógvhiti (grøn orka) nú verður ein partur av verkætlanini, hevur uppskotið positivar 

avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
Broytingaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar og felagsskapir 
Tá ið Landssjúkrahúsið er høvuðsumvælt og nútíðargjørt, hevur tað væntandi positivar 

sosialar avleiðingar fyri borgarar í síni heild, av tí at uppskotið hevur við sær, at kanningar-

/viðgerðartilboðini og trygdin/komfort verður á einum hægri støði. Støðið verður tað sama, 

sum í londum uttan um okkum, sokallað norðurlendskt støði. 
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Lógaruppskotið hevur verið til hoyringar hjá:  
Fíggjarmálaráðnum 

Landsverk 

Landssjúkrahúsinum 

 

Hoyringspartarnir hava ikki sent Heilsumálaráðnum viðmerkingar til lógaruppskotið. 

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Ad. § 1. 
Í lógargreinini verður heimilað landsstýrismanninum at gera avtalur um at høvuðsumvæla, 

útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið fyri í mesta lagi 550,6 mió.  kr.  

 

Ad. § 2.  
Gildiskomuáseting. 

 

 

 

Heilsumálaráðið, 4. mars 2013 

 

 

Karsten Hansen 
landsstýrismaður 

 

 

 /Turid Arge 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fyri landið/ 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar-

myndugleikar 

Fyri 

pláss/ 
øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar 
/felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/búskaparligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei 

Nei 
Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun til 

altjóða avtalur og reglur 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar avleiðingar       Ja   


