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Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

at byggja sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki og úrgildseting av løgtingslóg um at 

dagføra ognina Eirargarður 14/16  

 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at fara undir at byggja sambýli til fólk við 

menningartarni og fjølbreki. 

Stk. 2. Útreiðslan til verkætlanina kann í 

mesta lagi vera 44 mió. kr. 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og fer úr gildi 31. 

desember 2024. 

Stk. 2. Samstundis sum henda løgtingslóg 

kemur í gildi, fer løgtingslóg nr. 79 frá 29. 

mai 2017 um at dagføra ognina 

Eirargarður 14/16 úr gildi.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Landsstýrismaðurin hevur slept ætlanini um at dagføra Eirargarð 14/16 og ætlar í staðin at 

byggja eitt nýtt sambýli, sum í fyrstu syftu er til húsfólkini á Eirargarði. Sambýlið er til fólk 

við menningartarni og fjølbreki, har meginparturin hava rørslutarn og krevja støðuga røkt alt 

samdøgrið, og sum ynskja ein tættan felagsskap við onnur.  

 

Støðan á Eirargarði 14/16 er ov vánalig til at húsa verandi ella nýggjum húsfólki. Bygningurin 

er gamal, slitin og ótíðarhóskandi. Fá baðirúm og vesi eru, sum húsfólkini eru felags um. Ov 

lítið pláss er til hjálpartól hjá húsfólkunum, og umstøðurnar til vitjan av avvarðandi eru alt 

annað enn góðar. Tískil er støðan fyri húsfólk, starvsfólk og avvarðandi óvirðilig.  

 

Í 2016 varð neyðugt at seta í verk bráðfeingis viðlíkahald av Eirargarði 14 og 16, millum annað 

orsakað av soppi og vatnleka. Hesir trupulleikar eru bastir og inniluftskanningar, sum javnan 

verða framdar, vísa nøktandi úrslit. Ætlanir eru at gera nakrar umvælingar til tess at betra um 

umstøðurnar. Tó er støðan ikki nøktandi í longdini, og húsfólkini eiga at fáa nøktandi og 

virðiligar umstøður skjótast til ber.  

 

Endamálið við løgtingslóg nr. 79 frá 29. mai 2017 um at dagføra ognina Eirargarður 14/16 var 

millum annað, at dagføringin skuldi vera ein liður í at loysa stóra bústaðartrupulleikan hjá fólki, 

ið bera brek og hava tørv á vardum bústaði í Suðurstreymoy. 

 

Bygginevndin, ið varð sett at fyrireika dagføringina, hevur arbeitt við ymsum loysnum, men 

tað ber ikki til fremja hesar innan fíggjarkarmin á 30 mió. kr. Ætlanin er, at henda lógin skal 

koma í staðin fyri løgtingslóg nr. 79 frá 29. mai 2017 um at dagføra ognina Eirargarður 14/16.  

 

Eftir at løgtingslóg nr. 79 frá 29. mai 2017 um at dagføra ognina Eirargarður 14/16 varð 

samtykt, eru fleiri verklagslógir samtyktar, sum fara at bøta munandi um bústaðarviðurskiftini 

hjá viðskiftafólkunum hjá Almannaverkinum.  

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Løgtingslóg nr. 79 frá 29. mai 2017 um at dagføra ognina Eirargarður 14/16 er í gildi, men 

verður við hesi løgtingslóg sett úr gildi.  

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at betra um bústaðarumstøðurnar hjá húsfólkunum, sum í 

dag búgva á Eirargarði 14/16. Hetta eigur at síggjast í samanhangi við íløguætlanina um at 

betra um bústaðarumstøðurnar í Suðurstreymoy. Saman við m.a. løgtingslóg um at byggja tvey 

sambýli í Suðurstreymi, umframt heim til børn og ung við autismu og nýtt Barnaheim, verða 

umstøðurnar í Suðurstreymoy munandi betraðar sum heild. 
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1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógaruppskotið hevur við sær, at umstøðurnar hjá verandi húsfólkum á Eirargarði 14/16 gerast 

betri og meira virðiligar. Húsfólk fara at fáa størri kømur og egið baðirúm.  

 

Ætlanin er at byggja eitt sambýli við 18 røktarbústøðum, felagshølir og felags virksemi. 

Røktarbústaðirnir skulu innrættast til at veita nógvan stuðul og serliga røkt. 12 av teimum 18 

íbúðunum hava stór vesi/baðirúm til tyngri rørslutarnað.  

 

Sambýlið verður bygt í tveimum búeindum, har hvør búeind verður býtt í tríggjar eindir. 

Sambýlið fer at betra munandi um korini hjá húsfólkunum, og tey fara at fáa virðiligar 

umstøður og meira privatlív. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið hevur verið til ummælis hjá: 

• Almannaverkinum 

• Megd 

• Javna 

• Fíggjarmálaráðnum 

• Pedagogfelagnum 

• Landsverki 

 

Hoyringin fór fram, áðrenn skipanaruppskotið var liðugt, og tí var tað einans lógaruppskotið, 

byggiskráin, kostnaðarætlanin og tíðarætlanin, ið hava verið til ummælis. 

 

Viðgerð av viðmerkingum 

Almannamálaráðið hevur fingið ummælisskriv frá: Almannaverkinum, MEGD, Javna, Fíggjar-

málaráðnum og Pedagogfelagnum. 

 

Landsverk hevur onga viðmerking til uppskotið.  

 

Almannaverkið  

Almannaverkið viðmerkir, at tað er ikki skynsamt, at tað í byggiskránni eitt nú er nevnt, hvussu 

heimið er býtt sundur í minni eindir, soleiðis at eindirnar ikki skulu órógva hvørja aðra, tí 

tørvurin hjá búfólkunum er skiftandi, og sostatt eigur eisini at vera rúm fyri, at gerandisdagurin 

verður lagaður til skynsamt og eftir tørvi.  

Almannaverkið mælir til, at byggiskráin endurspeglar, at leiðslan á sambýlinum kann innrætta 

gerandisdagin á sambýlinum og so við og við gera tillagingar, grundað á ynski og tørv hjá 

búfólkunum. Faklig menning og mannagongdir fyri skipan av ymsum arbeiðshættum broytast 

og mennast við tíðini, og tískil kann tað vera óheppið at læsa seg fastan á ávísar arbeiðshættir 

í eini byggiskrá. 

Landsstýrismaðurin hevur ikki viðmerkingar til fakliga innihaldið í byggiskránni, men 

bygginevndin hevur í sínum arbeiði lagt dent á standardirnar, sum eru gjørdir fyri bygging av 

vardum bústøðum. Sambýlið er eitt varandi heim hjá húsfólkunum, og tað er umráðandi, at 

sambýlið er heimligt hjá húsfólkunum og ikki stovnslíkandi. Tó verður tað eisini í 



 

4 / 9 

 

skipanaruppskotinum lagt upp til fleksiblar loysnir, so til ber at skipa rúmini í mun til skiftandi 

tørv. 

Almannaverkið ger eisini vart við, at Almannaverkið metir seg framhaldandi hava tørv á 

bygningunum á Eirargarði 14-16 til onnur endamál.  

Landsstýrismaðurin hevur ikki tikið støðu til, hvat Eirargarður 14 og 16 skulu brúkast til, eftir 

at sambýlið í Reynstúni er tikið í nýtslu. 

Megd 

Megd tekur undir við lógaruppskotinum um at betra umstøðurnar hjá verandi húsfólkum á 

Eirargarði, og at nýtt nútíðarhóskandi sambýli verður bygt. Megd tekur undir við, at 

Eirargarður 14-16 er gamal, slitin og ótíðarhóskandi. Megd gleðist um, at nýggir 

nútíðarhóskandi bústaðir verða bygdir til fólk, sum bera brek.  

Megd tekur undir við, at uppskotið tryggjar virðiligar umstøður og meira privatlívi hjá 

húsfólkunum við at byggja minni eindir, sum harvið ger tað meira heimligt. Ein te-køkur í 

hvørjum búrúmi ger, at tey, sum kunnu gera sær máltíðir, kunnu vera so sjálvbjargin sum 

møguligt (§ 26 í ST sáttmálanum). Te-køkur í øllum búrúmum ger tað møguligt hjá familjuni, 

sum kemur at vitja, at gera sær ein drekkamunn. 

Landsstýrismaðurin hevur í tilgongdini, eftir tilmæli frá bygginevndini, tikið undir við, at 

innleggingar verða gjørdar til te-køkar, men at hesir verða settir upp, um tað vísir seg, at tørvur 

og ynski er um hetta. Te-køkarnir eru sostatt ikki partur av byggingini. 

Megd vísir á, at tað er umráðandi, at tíðarætlanin heldur, og at nøktandi játtan verður fyri alt 

tíðarskeiðið frá 2019-2022. Verkætlanin eigur ikki at verða ávirkað av løgtingsvalinum, og 

hvør kemur at mynda nýggja samgongu.  

Landsstýrismaðurin hevur lagt upp fyri møguligum seinkingum, soleiðis at verklagslógin er 

galdandi til 2024. 

Javni 

Javni hevur ikki viðmerkingar til lógaruppskotið, men vísir á, at stórur tørvur er á vardum 

bústøðum, serliga í Suðurstreymoy. Nógvir bústaðir eru í vánaligum standi og ótíðarhóskandi, 

og bíðilistin eftir bústaði er langur, og gleðist Javni um, at sjøtul nú verður settur á at byggja 

tíðarhóskandi bústaðir til fólk við menningartarni og fjølbreki, og vónar, at viðgerðin av 

málunum fer at ganga bæði skjótt og væl. 

 

Føroya Pedagogfelag  

Føroya Pedagogfelag gleðist um, at bústaðarviðurskiftini hjá búfólkunum á Eirargarði verða 

broytt, umframt at bøtt verður um arbeiðsumstøðurnar hjá starvsfólkunum á stovninum, og 

eftirlýsir, at eitt starvsfólkaumboð er í bygginevndini. 

Landsstýrismaðurin hevur mannað bygginevndina, sum vanligt er, við umboðum frá 

Almannamálaráðnum, Almannaverkinum og Landsverki. Tó verður dentur lagdur á at kunna 

starvsfólk, avvarðandi og viðkomandi áhugafelagsskapir í tilgongdini. 

Viðvíkjandi skinnaraskipan í íbúðunum vísir Føroya Pedagogfelag til fylgiskjal 1, s. 11.  
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Í mun til arbeiðsumstøðurnar hjá starvsfólkunum heldur Føroya Pedagogfelag tað vera 

umráðandi, at skinnaraskipan verður gjørd í øllum baðirúmunum, bæði teimum, sum eru 6 m2 

og sum eru 11 m2.  

 

Landsstýrismaðurin tekur ikki undir við hesum. Tey kømur, ið hava tað minna baðirúmið, er 

roknað til fólk, sum ikki hava rørslutarn. Tað er bæði kostnaðarmikið og kann kennast lítið 

virðiligt fyri tey, sum ikki hava henda tørv, um bústaðurin verður fyrireikaður til, at tað verður 

væntað, at húsfólkið einaferð fer at fáa brúk fyri loftslyftu. Harafturat er ikki rúm fyri brúsulegu 

í minnu baðirúmum, og tí verður hetta mett óneyðugt.  

 

Fíggjarmálaráðið 

Fíggjarmálaráðið vísti til hjáløgdu tíðarætlan, tá uppskotið varð sent til hoyringar, sum síðan 

er dagførd. Skipanaruppskotið varð ikki sent við, tá lógaruppskotið varð sent til hoyringar, tí 

tað var ikki liðugt fyrr enn 6. mars.  

Fíggjarmálaráðið mælti frá, at uppskotið varð lagt fyri Løgtingið, áðrenn skipanaruppskot av 

verkætlanini var gjørt, tí tá er kostnaðarmetingin gjørd á ov veikum grundarlagi.  

 

Landsstýrismaðurin valdi at bíða eftir at skipanaruppskotið var gjørt, áðrenn lógaruppskotið 

varð lagt fyri Løgtingið, tó bar ikki til at halda ásettu freistirnar, og lógaruppskotið verður tí 

lagt fram við 17 undirskriftum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Kostnaðurin at byggja nýtt sambýli er mettur at vera í mesta lagi 44 mió. kr. Útreiðslurnar 

verða fíggjaðar við 4 mió. kr. á fíggjarlógini í ár, 8 mió. kr. á fíggjarlógini fyri 2020 og 18 mió. 

kr. á fíggjarlógini í 2021 og 14 mió. kr. í fíggjarlógini í 2022. Yvirlit yvir útreiðslurnar, býttar 

yvir ár, er lagt við sum fylgiskjal.  

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land ella kommunur.  

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur við sær økt virksemi fyri byggivinnuna.  

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri umhvørvið. Bygningurin skal hitast upp við 

varandi orkukeldum ella fjarhita, og minst møguliga orka skal brúkast til upphiting og rakstur 

av bygningi.  

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Sambýlið verður bygt í Suðurstreymoy og fer saman við øðrum byggiætlanum munandi at betra 

um bústaðarumstøðurnar hjá fólki, ið bera brek og hava tørv á vardum bústaði í Suðurstreymi.  

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur við sær, at persónar, ið bera brek, og sum búgva á Eirargarði 14/16, fáa 

munandi betri og meira hóskandi bústaðarumstøður enn áður. 

 

Av tí, at nýtt sambýli verður bygt, ber til at húsa búfólkunum í verandi bústøðum, samstundis 

sum byggingin fer fram, sum er sera jaligt, tá fleiri hava trupult við broytingum.  

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ongir millumtjóðasáttmálar eru á økinum. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

 

1) Hoyvíkssáttmálin 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til Hoyvíkssáttmálan. 

  

2) Evropeiski mannarættindasáttmálan, EMRS 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til mannarættindasáttmálan, EMRS. 

 

3) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek 
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Lógaruppskotið stuðlar undir ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009. 

 

Sambært grein 19 í breksáttmálanum viðurkenna limalondini rættin hjá øllum fólkum, ið bera 

brek, at liva í samfelagnum á jøvnum føti við onnur og við somu valmøguleikum.  

 

Limalondini skulu viðurkenna, at fólk, ið bera brek, sleppa at velja sær bústað og velja hvar og 

saman við hvørjum, tey vilja liva. 

 

Sambært grein 28 í breksáttmálanum viðurkenna limalondini, at fólk, ið bera brek, hava rætt 

til nøktandi lívskor og tískil eisini rætt til nóg góðan bústað. Somuleiðis viðurkenna 

limalondini, at fólk, ið bera brek, sleppa upp í almenn bústaðartiltøk. 

 

Lógaruppskotið er eitt stig á leiðini at lúka hesar ásetingarnar. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar markaforðingar eru á økinum. 

 

 

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 ella avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld. 

 

 

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 landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin 

ella kommunur.  

 

 

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. 
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2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Ja Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

 

Til § 1 

Greinin heimilar landsstýrismanninum at fara undir at byggja nýtt sambýli í Tórshavn til fólk 

við menningartarni og fjølbreki fyri í mesta lagi 44 mió. kr.  

 

Kostnaðarmetingin, sum Landsverk hevur gjørt, inniheldur allar útreiðslur í sambandi við at 

byggja ein almennan bygning. Útreiðslurnar eru býttar sundur í verkevnir og yvir ár. Yvirlit er 

hjálagt sum fylgiskjal 3.  

 

 

Til § 2 

Greinin er gildiskomuregla og sólsetursáseting. Sostatt fer lógin úr gildi 31. desember 2024.   

Ásetingin tekur støðu í byggiætlanini og teimum royndum, sum gjøgnum árini eru gjørdar, og 

sum vísa á, at seinkingar, ið ikki víðka fíggjarkarmin, aloftast koma fyri.  

 

Sbrt. tíðarætlanini, sum Landsverk hevur gjørt, verður byggingin liðug í 2022. Samanlagt eru 

24 mánaðir settir av til byggingina. Landsverk metir, at tað er nøktandi tíð undir vanligum 

umstøðum at byggja ein bygning á 1300 m2.  

 

Prosjekttíðarætlanin leggur ikki upp fyri seinkingum í byggingini, tá hetta ikki verður væntað. 

Tíðarætlanin leggur upp fyri møguligum spilldøgum í vetrarhálvuni.  

 
 

Almannamálaráðið, 29. mars 2019 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Byggiskrá við fylgiskjølum (3 skjøl) 

Fylgiskjal 2: Skipanaruppskot 

Fylgiskjal 3: Útreiðslur býttar yvir ár 

Fylgiskjal 4: Projekttíðarætlan 

Fylgiskjal 5: Hoyringssvar frá Almannaverkinum  

Fylgiskjal 6: Hoyringssvar frá Megd 

Fylgiskjal 7: Hoyringssvar frá Javna 

Fylgiskjal 8: Hoyringssvar frá Fíggjarmálaráðnum 

Fylgiskjal 9: Hoyringssvar frá Pedagogfelagnum 

 


