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Løgtingsmál nr. 33/2018: Uppskot til løgtingslóg um stuðul at byggja fótbóltshallir 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um  

stuðul at byggja fótbóltshallir 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað at 

veita 50 % í fíggjarligum stuðli av 

útveganarkostnaðinum av at byggja 

fótbóltshallir treytað av, at byggiharrin, 

einsamallur ella saman við øðrum, fíggjar hini 

50% av samlaða útveganarkostnaðinum.  

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur 

í kunngerð um, hvussu stuðulin verður latin, 

her upp í treytir fyri at fáa stuðul. 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd.  

 

 

 

 

 

Almennar viðmerkingar 

Løgtingið hevur áður viðgjørt uppskot til samtyktar um at veita stuðul til bygging av fótbóltshallum 

við løgtingsmáli nr. 79/2014, sum Páll á Reynatúgvu, løgtingslimur, legði fram vegna Tjóðveldi. Í 

álitinum frá meirilutanum siga Bjarni Djurholm, Edva Jacobsen, Jóna Mortensen, Jenis av Rana og 

Rigmor Dam, løgtingslimir:  

“Mentanarnevndin er samd um stóra týdningin, fótbólturin hevur sum ítróttagrein og ikki minst 

týdningin, henda ítróttagrein hevur fyri ung sum eldri. Umleið 5000 føroyingar íðka hesa 

ítróttagrein, og er fótbólturin nógv tann størsti ítrótturin í Føroyum. 

Undir nevndarviðgerðini hevur nevndin fingið upplýst frá formanninum í Fótbóltssambandinum, at 

FSF tekur undir við uppskotinum um at byggja fótbóltshallir í Føroyum. Kortini kann FSF ikki lyfta 

hesa uppgávu einsamalt. Í tí sambandi varð víst á støðuna í Íslandi, har fleiri hallir eru bygdar 

farnu árini við almennum stuðli. Íslendska fótbóltssambandið hevur ikki staðið sum byggiharri av 

hallunum.” 

 



Harumframt sigur meirilutin, at “landið síðani virkið eigur at luttaka eftir stuðuls- og fíggingarlykli, 

sum ger tað møguligt at byggja og reka fótbóltshallir í Føroyum.” 

 

Við hesum uppskoti verður stuðuls- og fíggingarlykilin býttur í helvt, soleiðis at landið fíggjar 50% 

av útveganarkostnaðinum treytað av, at byggiharrin, einsamallur ella saman við øðrum, átekur sær 

hina helvtina av útveganarkostnaðinum. Byggiharrar kunnu vera einstaklingar, felagsskapir, samtøk 

við meira, sum veita fígging til hini 50% av samlaða útveganarkostnaðinum. 

Løgtingsmál nr. 79/2014 legði upp til, at tað skal vera FSF saman við kommunum, sum á ávísum 

støðum byggir tvær fótbóltshallir í Føroyum. Hóast uppskotið ikki fekk undirtøku, vóru tey, sum í 

nevndini vóru ímóti, jalig um hugsanina at byggja fótbóltshallir við stuðli frá landinum.  

 

Fyri ikki at útihýsa nøkrum initiativi yvirhøvur, er ongin treyt um, hvør kann móttaka stuðulin, 

annað enn at viðkomandi fíggjar hina helvtina. Hetta ger tað møguligt hjá privatum, fyritøkum, 

kommunum, ítróttafeløgum, samtøkum millum privat, kommunalt og alment o.s.fr. at fara undir at 

byggja fótbóltshallir.  

 

Nógv er broytt síðani 2014. Tá metti FSF sambært uppskotssetaranum, at íløgukostnaðurin at 

byggja eina fótbóltshøll lá millum 60 og 100 mió. kr. Nú metir FSF, at íløgukostnaðurin er væl 

lægri, umleið 40 mió. kr. Tá so er, er tað neyvan ein ómøgulig uppgáva at fara undir slíka 

verkætlan. Fyri landið fer kostnaðurin at verða 20 mió. kr. fyri eina slíka høll, sum hugsandi verður 

goldin út yvir 2 ella 3 ár, alt eftir, hvørja stuðulsskipan landsstýrismaðurin kunnger. 

 

Tá líknandi uppskot áður er lagt fram, verður eisini víst til viðmerkingarnar til løgtingsmál nr. 

79/2014, sum var eitt uppskot til samtyktar hjá Pálli á Reynatúgvu, løgtingsmanni, og til álitið frá 

Mentanarnevndini í sama máli. 

 

Líknandi uppskot varð sett fram í undanfarnu tingsetu (lm. nr. 133/2017), men fall burtur, tá ið 

tingsetan 2017 endaði. 

 

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1 

Heimilað verður landsstýrismanninum at veita 50% í stuðli av útveganarkostnaðinum at byggja 

fótbóltshallir. Stuðulin verður latin byggiharranum, sum einsamallur ella saman við øðrum, veitir  

fígging til hini 50% av samlaða útveganarkostnaðinum. Tað er ongin treyt fyri, hvør kann móttaka 

stuðulin, annað enn at viðkomandi fíggjar hina helvtina. 

 

Í stk. 2 verður ásett, at landsstýrismaðurin ger nærri reglur um, hvussu stuðulin verður latin. 

Ætlanin er, at stuðulslánið verður treytað av, at um hallirnar fella til annað endamál enn upprunaliga 

ætlað, fellur stuðulin aftur til landið. Og eisini er týdningarmikið at ansa eftir, at hallirnar eru alment 

atkomuligar soleiðis skilt, at ongar avmarkingar eru fyri, hvørji kunnu brúka tær. Til dømis er tað í 

lagi, at ein skal verða limur í einum felag fyri at fáa hallartímar, men tað er ikki í lagi at seta sum 

treyt, at t.d. bert fólk úr einum ávísum øki kunnu nýta hallirnar. 

 

Til § 2 

Gildiskomuáseting. 
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