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í 

 

løgtingsmáli nr.  159/2018: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri mars 2019 

 

Kári P. Højgaard, Bill Justinussen og Magnus Rasmussen, løgtingsmenn, hava lagt málið 

fram 7. mars 2019, og eftir 1. viðgerð 15. mars 2019 er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 21. mars 2019. Við 2. viðgerð 9. apríl 2019 varð málið 

beint aftur í nevnd. Nevndin hevur síðan viðgjørt málið á fundi 30. apríl. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Runavíkar kommunu og við landsstýrismannin 

í samferðslumálum. 

 

Endamálið við uppskotinum er sambært uppskotssetarunum at viðlíkahalda, breiðka og betra 

vegateinin millum Oyndarfjørð og Hellurnar, tí sum støðan er nú, eru partar av vegnum 

breiðkaðir, men aðrir eru í ringum standi. 

Nevndin er samd við uppskotssetarunum um, at vegateinurin treingir til ábøtur. Umframt at 

vera karmur um virksemi í alivinnuni, eru Oyndarfjørður og Hellurnar væl dámd ferðamál. 

Ein týðandi fortreyt fyri framhaldandi menning er góð og trygg vegaføring, ikki minst um 

veturin. 

Landsstýrismaðurin hevur kunnað Løgtingið um, at ítøkiligar ætlanir eru um í næstum at seta 

upp bilverju á einum vegastrekki á 300-400 m, har tað verður mett neyðugt við atliti at 

ferðslutrygdini. Eisini sigur landsstýrismaðurin, at vegateinurin verður við í uppfylgjandi 

arbeiðinum við nýggjastu samferðsluætlanini, sum varð løgd fram í vár. 

Nevndin er tó vorðin samd um, at hóast vegateinurin verður við í uppfylgjandi arbeiðinum 

við nýggjastu samferðsluætlanini, eiga nakrar ábøtur at verða gjørdar longu nú. 

Nevndin setir tí fram soljóðandi:  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

 

 § 17.  Samferðslumál 

 
 A. Yvirlit 
 Játtanaryvirlit 
 Tús. kr. Netto Útreiðslur Inntøkur 
 Útreiðsluætlan ...............................................   -    -    -  
 Løguætlan  2.500 2.500   -  
 Samferðsla og samskifti    2.500   -  
 17.38.1. Vegir og havnir............................................... 2.500   -  

 
  



 B. Játtanir 
 Útr. Innt. 
 - Tús. kr. - 
 17.38.1. Vegir og havnir 
 38.1.07. Nýggir landsvegir (Løguj.)    J: 84.700 100 
 EYJ: 2.500   -    
 

 

Viðmerkingar 

Í upprunauppskotinum skuldu játtast 6 mió. kr. í 2019 til at viðlíkahalda, breiðka og betra 

vegateinin millum Oyndarfjørð og Hellurnar. Við hesi broyting verður upphæddin broytt til 

2,5 mió. kr. 

 

 

Við hesi broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 1. mai 2019 

 

 

Bárður á Steig Nielsen  Ruth Vang   Helena Dam á Neystabø 

formaður    næstformaður 
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