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Til Mentamálaráðið 

19. november 2018 
 
 

Journalnr. [123456] 
 
 
 

Notat í sambandi við meirkostnaðin á skúladeplinum við Marknagil 
 
Tann 26. oktober 2018 sendi Landsverk eina uppgerð yvir tørvin á meirjáttan, sum tá ikki var 
endaliga gjørdur upp. Hetta tí at Landsverk ikki hevði gjøgnumgingið allar uppgerðir og tískil ikki 
hevði tað fulla yvirlitið yvir, hvussu nógv fór at mangla í fyri at gera skúlan heilt lidnan. Uppgerðin 
vísti tá, at mettar útreiðslur fóru at verða 18,7 mió. krónur. Landsverk hevur nú gjørt samlaða tørvin 
á meirjáttan upp. Endaliga uppgerðin vísir, at tørvur er á 1,15 mió. krónum afturat teimum 18,7.  
 
Niðanfyri er víst á, hvørjar útreiðslur eru eftir fyri at gera skúladepilin við Marknagil lidnan. Hetta 
soleiðis, at bygningurin inniheldur tað,  sum varð avtalað við bygginevndina, Mentamálaráðið og 
myndugleikarnar, áðrenn farið var í gongd við byggingina, og sum Løgtingið eisini hevur játtað 
pening til. Útreiðslurnar eru útgreinaðar í fylgiskjali A. 
 
Í uppgerðini, sum er útgreinað í fylgiskjali A, eru útreiðslur til flagtekju ikki tiknar við. Orsøkin er, sum 
Landsverk longu í tilgongdini hevur upplýst Mentamálaráðnum, at tað ikki hevur víst seg at bera til 
at leggja flagtekju á skúlan. Ráðgevin hevur arbeitt við ymiskum loysnum fyri flagtekju, men einki av 
hesum hevur víst seg at bera til. Tí er framvegis ógreitt, um tað ber til at leggja flagtekju á skúlan. 
 
Mentamálaráðið hevur á fundi við Landsverk tann 8. november biðið stovnin meta um kostnaðin fyri 
teir manglar, sum leiðslan á skúlanum sjálv hevur víst á. T.e. manglar, ið eru staðfestir, eftir at skúlin 
er handaður Mentamálaráðnum og tikin í nýtslu. Uppgerðin er útgreinað í fylgiskjali B, og hon vísir, 
hvat leiðslan á skúlanum metir er eftir at gera, fyri at virksemið á skúlanum kann virka til fulnar og 
ikki verður tarnað. Landsverk hevur raðfest ynskir og tørv, sum er lýst og kostnaðarmett eftir 
týdningi í fylgiskjali B, soleiðis at raðfesting 1 er mest átrokandi og vil tryggja størri nýtsluvirði, og 
hevur tí hægstu raðfesting.  
 
Pkt 1 vísir, hvat játtast má afturat, fyri at skúlin kann gerast liðugur, soleiðis at bygningurin 
inniheldur tað, sum varð avtalað við bygginevndina, Mentamálaráðið og byggimyndugleikar, áðrenn 
farið var í gongd við byggingina, og sum Løgtingið eisini hevur játtað pening til. 
 

 
 
 
 

Útreiðslur tilsamans fyri pkt 1 Fylgiskjal A 19.900.000 kr. 
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Pkt 2 eru ynskir og krøv frá skúlaleiðsluni, sum eru komin afturat. Talan er um krøv og ynskir, ið eru 
komin beint áðrenn og eftir, at skúlin varð handaður Mentamálaráðnum og tikin í nýtslu. 
 

 

Av hesum hava ynskir og krøv fyri tilsamans 8,85 mió. krónur fingið raðfesting 1 í teirri meting, sum 

Landsverk hevur gjørt. Raðfesting 1 eru ynskir, tørvur og krøv, ið eru átrokandi, og sum kunnu tryggja 

størri nýtsluvirði av skúlanum og harvið færri avmarkingar. Metingin er grundað á kendar 

einleikaprísir, tí arbeiðini kunnu verða gjørd sum framhald av teimum arbeiðstøkum, ið eru á 

plássinum. Tískil er ikki neyðugt at írokna kostnað til uppstart, nýtt útboð o.a., um arbeiðini verða 

gjørd sum framhald av teimum arbeiðstøkum, sum eru í gongd. 

 

Niðurstøða og tilmæli 

 

Fleiri manglar og prosjektfeilir kundu staðfestast seint í byggitilgongdini, t.e. beint áðrenn og fram til 

of eftir avhendan av skúlanum. Eisini hava endauppgerðir víst, at ósamsvar hevur verið millum 

tilboðslistar, t.e. tað grundarlagið, sum sáttmálar eru gjørdir á, og prosjekttekningar. Tann staðfesta 

meirnýtslan er tilsamans 14,25 mió. krónur. Í fylgiskjali A er lýst, hvørji arbeiðir eru eftir at gera. 

Útreiðslurnar til hetta eru tilsamans 5,65 mió. krónur. 

 

Landsverk vil mæla til, at Løgtingið játtar 8,85 mió. krónur afturat, soleiðis at ynskir, krøv og tørvur, 

ið eru lýst sum  raðfesting 1 í fylgiskjali B, verða gjørd liðug beinanvegin. T.e. framhald av tí arbeiði, 

sum er í gongd í 2018. Um hetta ikki verður játtað nú, kann roknast við einum meirkostnaði at fremja 

tað seinni. Raðfesting 1 krevur ikki nærri fyrireiking og kann tí setast í gongd beinanvegin. 

 

Samlaða meirnýtsla, írokna raðfesting 1, verður sostatt 28,75 mió.kr. 

 

Landsverk vil mæla til, at ynskir og tørvur, ið eru lýst sum raðfesting 2 og 3, verða lýst nærri, áðrenn 

støða verður tikin til ynskini. 

 

 

Kostnaður tilsamans fyri pkt 2 Fylgiskjal B 26.080.000 kr. 
   


