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løgtingsmáli nr.  162/2018: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri mars 2019-2 

 

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

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

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 21. mars 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Sp/f Atlantshav, Runavíkar kommunu og við 

landsstýrismannin í samferðslumálum. 

 

Meirilutin (Bárður á Steig Nielsen, Jacob Vestergaard,  Kristin Michelsen og Bill 

Justinussen) vísir á, at ferðslan á vegateininum økist við vaksandi virkseminum norðan fyri 

vegateinin. Vegurin er høvuðs ferðsluæðr til bygdirnar Gjógv, Funning, Funningsfjørð og 

Elduvík. Í Funningsfirði er stórt vinnuligt virksemi, sum hevur nógva tunga ferðslu við sær. 

Elduvík og Gjógv eru millum mest vitjaðu ferðamál. Nógvir bussar, fullir av ferðafólki, koyra 

alt summarið til hesar bygdirnar. Í øllum hesum virkseminum er vegateinurin til 

Funningsfjarðar undirstøðukervið, sum skal halda øllum virkseminum uppi. Meirilutin 

ásannar, at tað neyvan fer at eydnast at brúka tær uppskotnu 7,5 mió. kr. í ár. Hugsandi er, at 

fyrireikingin tekur nakað av tíð, og at arbeiðið tí neyvan kann byrja fyrr enn um nakrar 

mánaðir. Veður og vindur hava stóra ávirkan á, hvussu arbeiðast kann um veturin, og tí er 

eisini hugsandi, at ikki ber til at arbeiða allar mánaðirnar um heystið. Við hesum 

viðmerkingum skjýtur meirilutin upp at játta 3,0 mió. kr. 

 

Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum at samtykkja uppskotið. 

 

 

Minnilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen og Helena Dam á Neystabø ) heldur, at 

vegateinurin er ikki tíðarhóskandi, nú ferðslan á leiðani er økt, lutvís vegna lokalt 

vinnuvirksemi, lutvís av øktum ferðafólkaflutningi. Í báðum førum er talan um tunga ferðslu. 

Landsstýrismaðurin hevur boðað frá, at Landsverk hevur fingið boð um beinanvegin at fara 

undir at gera ábøtur, eitt nú skulu fleiri víkipláss gerast. Eisini hevur landsstýrismaðurin 

upplýst fyri Løgtinginum, at tað verður arbeitt við verkætlanini at breiðka vegateinin. 

 

Við hesum viðmerkingum mælir minnilutin Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 3. apríl 2019 

 

 

Bárður á Steig Nielsen  Ruth Vang   Helena Dam á Neystabø 

formaður    næstformaður 

 

 Kristin Michelsen  Pauli Trond Petersen  Jacob Vestergaard 

 

     Bill Justinussen 


