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Til Fíggjarmálaráðið 
 
Viðlagt er tvey kostnaðaryvirlit fyri manglar á Glasir. 
 
Fyrra yvirlitið er ein samlað uppgerð sum Glasir, Landsverk og MMR hava gjørt. Her sæst, hvussu játtanin sum er 
veitt í 2019 er brúkt (Játtan 1) og tørvurin, fyri at fáa ein fult funktionellan bygning (játtan 2). 
 
Fíggjarmálaráðið hevur biðið um eina uppgerð av, hvat eru neyðugt fyri at uppfylla sjalv lógarkrøvini og hvussu 
nógv er til alt annað. 
 
Mentamálaráðið hevur saman við Landsverk arbeitt víðari við uppgerðini og bólkað umbønina um eykajáttan 
2019 í 3 bólkar: 
 

1. Neyðugt til nýtsluloyvi: 6,5 mió.kr. 
2. Neyðug funktiónskrøv: 6,9 mio.kr. 
3. Onnur funktiónskrøv 5,4 mió.kr. 

 
Til teir einstøku útreiðslunum i yvirlitinum er stutt viðmerking sum lýsir tørvin. Niðanfyri er ein nærri greining, 
sum útdýpar tørvin. 
 
Ad. 1 Neyðugt til nýtsluloyvi: 6,5 mió.kr. 
Neyðugt er, at nýtsluloyvi kemur upp á pláss sum skjótast. Tað vísir seg at verða sera trupult at fáa gongd aftur á 
virksemið, eftir at alt arbeiðið bleiv steðgað í oktober 2018, tá eingin játtan var eftir. Arbeiðstakararnir hava so 
ríkiligt at gera aðrastaðni og tað vísir seg at verða sera torført at fáa teir at koma inn á Glasir aftur. Tað er tí sera 
týdningarmikið, at tað nú verður ein samanhangandi arbeiðstøka, tá ið byrjað verður aftur.  
Landsverk er í samskifti við kommunala byggimyndugleikan um nýtsluloyvi. Kommunan er sera misnøgd við, at tað 
gongur so seint. Væntandi verður avtala gjørd við kommununa um, at alt viðvíkjandi endaliga nýtsluloyvinum skal 
verða komið upp á pláss, áðrenn komandi skúlaár byrjar.  
Tað sum í november var mett at kosta 14,4 mió.kr., er munandi dýrari nú. Tá arbeiðini steðgaðu upp fóru 
arbeiðstakararnir av Glasir. Í flestu førum hevur verið neyðugt hjá Landsverk at innheintað nýggj tilboð frá 
arbeiðstakarunum fyri at fáa tey til at koma aftur. Hesi tilboð eru – ikki óvæntað - dýrari nú.  
Størsta útreiðslan í hesum partinum er til at gera alt útiøki liðugt.  
 
Ad. 2 Neyðug funktiónskrøv: 6,9 mio.kr. 
Her er talan um útreiðslur, sum er avgerandi fyri at funktiónina á Glasi.  
Størsta upphæddin her eru tillagingar av høvuðsinngongdini, har 2 mió.kr. eru settar av. Best er at hetta verður 
gjørt, meðan skúlagongd ikki er – tvs. í summar. 
Eisini er neyðugt at skúlin fær gardinur, sum skerma móti sólarhitanum og bjarta ljósinum. Mett er, at hetta 
kemur at kosta 1,3 mió.kr.. Næmingarnir hava trupult fylgja undirvísingini vegna ljós og tað blívur sera heitt, tá ið 
sólin skínur. 
Hølini, sum verða brúkt til undirvísingina hjá teimum, sum hava autismu, eru ikki gjørd, sum skúlin hevur biðið um. 
Neyðugt er, at deila høli upp við tveimum skilaveggum fyri íalt 700 tús.kr. 



Gólvið á bilverkstaðnum er ongantíð gjørt heilt liðugt og tí er tað torført at halda tað reint, tá ið olja rennur niður 
á. Kostnaðurin er mettur til 850 tús.kr.. 
 
Ad. 3 Onnur funktiónskrøv 5,4 mió.kr. 
Skúlin hevur víst á, fleiri onnur viðurskifti, sum eiga at verða betrað, fyri at fáa fulla nyttu av bygninginum. Hetta 
er alt slíkt sum má gerast og best hevði verið um tað kundi verið gjørt um eina leið.   
Størsta útreiðslan er at minka stóru undirvísingarhølini kallað “Hubbar”, við at seta skilaveggir upp. Kostanaðurin 
er 1,2 mió.kr.. Annars er talan um el-kervið, har tað eru fleiri manglar. Serliga á verkstøðunum.  
Annars er talan um innbúgv v.m. sum manglar.  
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