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Løgtingsmál nr. 116/2018: Uppskot til løgtingslóg um heimild til at útvega úttanhýsis 

fígging til at byggja tjóðleikhús 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg 

um 

heimild til at útvega uttanhýsis fígging til at byggja tjóðleikhús 

 

 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at útvega uttanhýsis fígging til at byggja 

tjóðleikhús. 

Stk. 2. Landskassin fíggjar í mesta lagi 

66,5 mió. kr. av verkætlanini.  

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og fer úr gildi 

31. desember 2024. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Eitt nýtt tjóðleikhús verður bygt sum liður í at útvega føroyskari yrkisleiklist tíðarhóskandi 

hølisumstøður. 

Á løgtingsfíggjarlógini fyri 2011 vóru 5 mió. kr. játtaðar til at fyrireika og fara undir at byggja 

tjóðleikhús. Bygginevnd var sett í september 2013 at fyrireika málið og var liðug við uppskot 

til byggiskrá við árslok 2017, sum var dagført í november 2018. Í oktober 2014 samtykti 

Tórshavnar kommuna, at tjóðleikhúsið verður staðsett á Skálatrøð. 

Í 2018 vóru 3 mió. kr. settar av á løgtingsfíggjarlógini til fyrireiking. Í 2019 eru 0,5 mió. kr. 

settar av, 3 mió. kr. í 2020, 5 mió. kr. í 2021, 16 mió. kr. í 2022 og 34 mió. kr. í 2023. Við 

játtanini frá 2011 eru játtaðar tilsamans 66,5 mió. kr.  

Við tí uppskoti, ið bygginevndin hevur gjørt, er samlaði kostnaðurin mettur til 180 mió. kr.  

 

Til tess at halda áfram við hesi verkætlan er neyðugt, at landsstýrið kann fáa heimild at fara 

undir ítøkiliga at útvega uttanhýsis fígging til at byggja nýtt Tjóðleikhús. Talan er um at troyta 

uttanhýsis fíggingarkeldur í Føroyum og uttanlands, t.d. grunnum innan mentanarøkið, 

kommunu o.ø. 

 

Í sambandi við viðgerðina av fíggjarkørmunum, sum verða lagdar fyri tingið í vár, verður eisini 

viðgjørt, um játtanin hjá landinum kann økjast og dagførast. Tí er skotið upp, at heimildarlógin 

hevur gildi til 31. desember í 2024. 

 

Í arbeiðinum við at útvega fígging og at gera endaliga verklagslóg lidna, verður neyðugt støðugt 

at eftirmeta og dagføra verkætlanina. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Lóggáva er gjørd fyri Tjóðpall Føroya, sum snýr seg um innihaldsliga virksemið hjá 

Tjóðpallinum. Talan er um løgtingslóg nr. 68 frá 2. mai 2003 um Tjóðpall Føroya og stuðul til 

leiklist v.m. Verandi lóggáva hevur ongar ásetingar um bygging av tjóðleikhúsi, og tí má sum 

fyrsta stig serstøk heimild fáast til at útvega fígging. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at heimila landsstýrismanninum at útvega uttanhýsis 

fígging, so verkætlanin at fyrireika og byggja tjóðleikhús kann halda fram. Fyrireikingin er ein 

arkitektakapping, sum verður skipað við útgangsstøði í byggiskránni, og harnæst skal eitt 

skipanaruppskot gerast. Eftir hetta verður verklagslóg løgd fyri Løgtingið við neyvari 

kostnaðarmeting.  

 

Bygginevndin, sum hevur gjørt byggiskrá fyri tjóðleikhús, metir, at samlaði byggikostnaðurin 

verður 180 mió. kr. Higartil hevur landið játtað 66,5 mió. kr. tilsamans á løgujáttanini. Sostatt 

er tørvur á 113,5 mió. kr., so verkætlanin kann verða framd. Skotið verður upp, at 

landsstýrismaðurin fær heimild til at útvega uttanhýsis fígging. Ætlanin er at útvega fígging frá 

uttanhýsis fíggingarkeldum í Føroyum og uttanlands, t.d. grunnum innan mentanarøkið o.ø. 
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Áðrenn hetta uppskotið um heimild til uttanhýsis fígging var gjørt, var eitt uppskot til 

verklagslóg gjørt. Bæði Landsverk og Fíggjarmálaráðið mæltu tó frá at leggja uppskotið til 

verklagslóg fram, tí hildið var, at kostnaðarmetingin var ov óviss. Eftir tilmæli frá 

Fíggjarmálaráðnum er hetta uppskot til heimildarlóg tí gjørt, so arbeiðast kann víðari við 

verkætlanini. Seinni, tá ið verkætlanin er nærri lýst við m.a. skipanaruppskoti, og avtalur eru 

gjørdar um uttanhýsis fígging, eigur verklagslóg at verða løgd fyri Løgtingið. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið er ein fortreyt fyri at fara undir at fyrireika og byggja nýtt tjóðleikhús. Yrkisleiklistin 

fær sum frá líður við uppskotinum fysiskar karmar til sítt virksemi, sum eru gjørdir serstakt til 

leiklistaliga yrkið. Síðan lógin um Tjóðpall Føroya kom í 2003, hevur Tjóðpallurin útint sítt 

virksemi í einum bygningi, sum Tórshavnar kommuna eigur, Gamla Meiarínum í Tórsgøtu. 

Talan skuldi vera um eina fyribils loysn, sum nú hevur vart í umleið 15 ár.  

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið hevur verið til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum. Fíggjarmálaráðið hevur 

leiðbeint Mentamálaráðnum í, hvussu lógaruppskotið eigur at verða tilevnað sum ein umbøn 

um heimild til at útvega uttanhýsis fígging. Mentamálaráðið hevur tikið leiðbeiningina frá 

Fíggjarmálaráðnum til eftirtektar. Mentamálaráðið hevði áðrenn hetta uppskotið gjørt uppskot 

um verklagslóg, men Fíggjarmálaráðið mælti frá at leggja tað uppskotið fram, tí ov stór 

óvissa var um kostnaðin. Tá komið er longri í tilgongdini, ber til at gera  nágreiniligari 

kostnaðarmeting, og tá verður verklagslóg fyrireikað. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið og kann fáa fíggjarligar avleiðingar fyri 

Tórshavnar kommunu, alt eftir í hvønn mun kommunan verður við í verkætlanini. 

Landsskassin hevur á løgujáttanini sett pening av til at byggja tjóðleikhús, og hetta uppskotið 

er liður í verkætlini sum heild. Í sambandi við verkætlanina eru í 2019 0,5 mió. kr. settar av, í 

2020 3 mió. kr., í 2021 5 mió. kr., í 2022 16 mió. kr. og í 2023 34 mió. kr. Kostnaðurin hjá 

landskassanum verður mettur at vera kr. 58,5 mió. kr. fyri árini, sum eru nevnd omanfyri ella 

tilsamans 66,5 mió. kr., tá 2011 við 5 mió. kr. og 2018 við 3 mió. kr. eru íroknað. 

Kostnaðurin verður býttur upp í trý stig. Stig 1: fyrireiking, leiðsla, ráðgevaraútboð og 

skipanaruppskot, 3 mió. kr. Stig 2: Projektering og leiðsla, 12 mió. kr. Stig 3: Leiðsla, eftirlit, 

útboð, bygging, innbúgv og tól, 165 mió. kr.  

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið fer sum frá líður at hava positivar avleiðingar fyri vinnuna vegna økt 

byggivirksemi. 
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2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Byggingin av tjóðleikhúsinum fer sum frá líður at hava ávirkan á høvuðsstaðin. Í 

byggitíðarskeiðinum kann væntast nakað av ampa fyri ferðslu og grannar í byggiøkinum. 

Lidni bygningurin og mentanarliga virksemið fer at hava jaliga ávirkan á høvuðsstaðin.  

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Byggingin av tjóðleikhúsi fer at hava jaliga ávirkan á yrkisleiklistina á Tjóðpalli Føroya, sum 

fær hóskandi høli og á sjónleikin og sjónleikarafelagsskapir í øllum landinum.   

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri nakran millumtjóðasáttmála. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri tvørgangandi sáttmálar.  

 

1) Evropeiska mannarættindasáttmálan, 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) Sáttmála 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”. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Lógaruppskotið hevur ongar kendar marknaðarforðingar. 

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv.  

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld.  
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2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til onnur, men heimilar landsstýrismanninum at útvega 

uttanhýsis fígging til at byggja tjóðleikhús.  

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 

 

 

 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar 

ella felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja 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 
 Ja Ja  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Í § 1, stk. 1 verður ásett, at landsstýrismaðurin fær heimild til at útvega uttanhýsis fígging til at 

byggja tjóðleikhús. Talan kann vera um fígging frá ymsum fíggingarkeldum í Føroyum og 

uttanlands, t.d. stuðul úr grunnum. 
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Í § 1, stk. 2 verður skotið upp, at landskassin fíggjar 66,5 mió. kr. av verkætlanini. Sambært 

uppskoti til byggiskrá fyri tjóðleikhús er samlaði kostnaðurin mettur til 180 mió. kr.  

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. Skotið verður upp, at løgtingslógin kemur í gildi, dagin eftir at hon er 

kunngjørd, og fer úr gildi við árslok 2024, sum er eitt ár eftir, at fígging er sett av í 

fíggjarkørmunum higartil.    

 

 

 

Mentamálaráðið, 4.mars 2019  

 

 

Høgni Hoydal 

landsstýrismaður  

 

/Poul Geert Hansen 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1:  Tjóðleikhús – til virksemið hjá Tjóðpalli Føroya, byggiskrá nov. 2018 

Fylgiskjal 2:  Viðmerkingar frá Fíggjarmálaráðnum til uppskot til løgtingslóg um heimild til 

at útvega uttanhýsis fígging   

Fylgiskjal 3:  Viðmerkingar frá Landsverki til uppskot til løgtingslógt um verklagslóg 

Fylgiskjal 4:  Viðmerkingar frá Fíggjarmálaráðnum til uppskot til løgtingslóg um     

verklagslóg 

 


