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Løgtingsmál nr. 54/2017: Uppskot til løgtingslóg um at byggja umsitingarbygning til 

Sjóvinnustýrið 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

 at byggja umsitingarbygning til Sjóvinnustýrið 

 

 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at byggja umsitingarbygning til 

Sjóvinnustýrið. 

Stk. 2. Útreiðslurnar til byggingina kunnu í 

mesta lagi vera 13,7 mió. kr. 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

januar 2018, og fer úr gildi 31. desember 

2020. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

 

Í 2002 varð avgjørt, at Skipaeftirlitið skuldi flyta til Vágar. Høli vórðu funnin og útleigari 

innrættaði hølini til endamálið. Talan var um ein smiðjubygning, sum varð innrættaður til 

skrivstovur.  

 

Í mai 2016 mátti Sjóvinnustýrið flyta úr hølunum. Fleiri starvsfólk plágaðust av ringari 

høvuðpínu og sjúkrafráveran øktist. Ein kanning staðfesti trupulleikar við blámusoppi og 

vánaligari inniluft. Hølini vórðu ikki mett egnað sum arbeiðspláss.  

 

Samskift varð um at gera ábøtur og umvælingar av bygninginum, men hesar ætlanir bóru ikki á 

mál. Ætlanin varð tí slept og leigumálið varð sagt upp í september 2016. 

 

Sjóvinnustýrið kannaði, hvørjir møguleikar vóru fyri at flyta í onnur hóskandi hølir í Vágum. 

Kanningin staðfesti, at eingi høli eru tøk, sum hóska til virksemið hjá stovninum. Serliga er tað 

støddin, sum avmarkar møguleikarnar. 

 

Stovnurin flutti í fyribils leiguhøli við flogvøllin í Sørvági. Fyribils leiguhølini eru ikki væl 

hóskandi til virksemið hjá Sjóvinnustýrinum.  

 

Á fíggjarlógini 2017 vórðu játtaðar 300 tús. kr. til tess at fáa hølisviðurskiftini hjá 

Sjóvinnustýrinum í fastar karmar. Hesin peningur er fyrst og fremst nýttur til at framleiða 

útboðstilfar í sambandi við útbjóðing av nýggjum leiguhølum í Vágum til Sjóvinnustýrið.  

 

Landsverk hevur, í samstarvi við Sjóvinnustýrið, framleitt útboðstilfarið og staðið fyri 

útboðnum. Útboðið varð framt á sumri 2017. 

 

Tvey tilboð komu inn og var leigukostnaðurin so mikið høgur, at mett varð, út frá einum 

búskaparligum sjónarmiði, at skilabest var, at landið letur byggja nýggj høli til Sjóvinnustýrið. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sjóvinnustýrið húsast í leigaðum hølum og hevur stutttíðarleigusáttmála til hetta leigumálið. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

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

landsins til at halda útreiðslur til at byggja ein skrivstovubygning í Vágum til umsitingina hjá 

Sjóvinnustýrinum og harvið fáa hølisviðurskiftini hjá Sjóvinnustýrinum í fastar karmar. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum verður heimilað landsstýrismanninum at halda byggiútreiðslur í sambandi við 

bygging av nýggjum umsitingarbygningi til Sjóvinnustýrið á upp til 13,7 mió. kr. 

 

Við uppskotinum fær Sjóvinnustýrið eina framtíðartryggjaða loysn og støðugar karmar um 

virksemið hjá stovninum. Ætlanin er at byggja ein bygning á slakar 900m2. Bygningurin verður 

staðsettur á leigaða grund í Vágum. Viðmerkjast kann, at bæði Vága og Sørvágs kommuna hava 

víst á tøk grundøki. 
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Landsverk ger, í samstarvi við Sjóvinnustýrið, byggiskrá og bjóðar enterprisuna út.  

Landsverk fer at hava verkætlanarleiðsluna um hendi. 

 

Metti kostnaðurin er settur soleiðis saman: 

1. Høvuðsenterprisa mett millum  13,05-15,2 mió. kr. 

2. Byggiskrá    100 tús. kr. 

3. Verkætlanarleiðsla   550 tús. kr. 

4. Innbúgv og útgerð   0 kr. 

5. Forkanningar    70 tús. kr. 

 

Tíðarætlan 

Í 2018 verður farið undir at gera byggiskrá, bjóða út og byrja byggingina. Mett verður, at tað 

tekur 12 mánaðir frá útboði, til bygningurin er klárur at flyta inn í. Eftir ætlan verður flutt inn í 

nýggju hølini á heysti 2019. Fyri at taka hædd fyri møguligum seinkingum er úrgildiskoman sett 

til 31. desember 2020. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum. Hoyringarskrivið er hjálagt.  

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Sjóvinnstýrið hevur í samstarvi við føroyska verkfrøðingafyritøku gjørt eina tørvslýsing fyri 

stovnin. Út frá hesi tørvslýsing framdi Landsverk fyrr í ár eitt útboð til nýggj leiguhølir í Vágum 

til stovnin. Sí undir 1.1. 

Landsverk hevur, út frá tørvslýsingni, gjørt eina meting av kostnaðinum av byggingini og er eftir 

bestu sannføring komin til, at ein bygningur, við støði í tørvinum hjá Sjóvinnustýrinum, fer at 

kosta áleið 13,7-15,9 mió. kr. Innbúgv er ikki íroknað. Verklagslógin tekur útgangsstøði í lægru 

metingini hjá Landsverki sum er 13,7 mió. kr. 

Stovnurin metir seg í stóran mun kunna endurnýta tað innbúgv sum stovnurin hevur í dag og metur, 

at tað sum møguliga skal keypast afturat kann haldast innanfyri rakstarjáttanina hjá stovninum. 

 

Útreiðslurnar verða fíggjaðar á løgtingsfíggjarlógini fyri 2018 og 2019. 

Á løgtingsfíggjarlógini fyri 2018 eru 5 mió. kr. settar av til endamálið og 8,7 mió. kr. verða settar 

av til endamálið á løgtingsfíggjarlógini fyri 2019. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið verður ikki mett at hava umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. Nýggju 

umsitingarhølini koma at hava smávegis umsitingarligar avleiðingar fyri Sjóvinnustýrið, tí at 

stovnurin frameftir sjálvur skal varða av hølunum. Mett verður ikki, at tørvur er á øktari játtan til 

hetta. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna.  

Mett verður at uppskotið hevur jaligar fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 
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2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Eingir millumtjóðasáttmálar eru á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er ikki í ósamsvari við evropeiska mannarættindasáttmálan. Nýggi bygningurin fer at 

lúka krøvini í galdandi byggilóg v.m. herundir atkomu fyri persónar, ið bera brek t.d. rørslutarnað. 

 

1) Evropeiski mannarættindasáttmálin, 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) Sáttmáli 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”. 

(Heimild: nr. 1.2.2.8. í rundskrivinum). 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið viðførir ikki markaforðingar ella tarnar flytførið hjá tí einstaka borgaranum ella ávirkar 

umstøðurnar hjá fyritøkum at virka um landamørk millum Føroyar, Danmark og Grønland. 
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2.10. 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 Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja 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 

Eftir uppskotinum verður heimilað landsstýrismanninum at gera neyðugar avtalur um bygging av 

umsitingarbygningi til Sjóvinnustýrið innan fyri ta hámarksupphædd, sum ásett er í uppskotinum. 

 

Hetta er ein materiel heimild, og av tí at ætlanin hevur við sær byggiútreiðslur fleiri fylgjandi 

fíggjarár, er neyðugt at útvega játtan fyri hvørt ár sær til útreiðslurnar í árinum. 

Eftir tíðarætlanini verður farið undir at gera byggiskrá v.m fyrst í 2018. Ætlanin er at bjóða 

enterprisuna út miðskeiðis í 2018. Tá útboðsumfarið er av, og avtala er gjørd við veitaran, verður 

farið undir byggingina. Eftir ætlan verða hølini klár at flyta inn í á heysti 2019. 

Hildið verður, at tað ber til at fáa eina lagaliga avtalu við kommunurnar í Vágum um leigu av 

grundøki. 

 

Til § 2 

Eftir uppskotinum skal lógin fáa gildi 1. januar 2018, og skal fara úr gildi 31. desember 2020. 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, tann 3. november 2017 

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 

 

 

Fylgiskjøl  

Fylgiskjal 1: Hoyringarskriv frá Fíggjarmálaráðnum 


