
Skjal A 
 
Til Fíggjarnevndina 

 
 

Tórshavn tann 7/10-2019 
 
 
Svar til spurningar frá fíggjarnevndini tann 7. Okt. 2019 
 
 
Sakarmálið á Glasi: 
Fíggjarnevndin hevur sett spurningar í sambandi við eina umbøn frá Landsverki um eykjáttan til rakstur av 
Byggideildini. 
 
Spurningarnir er soljóðandi: 

1. Hvat hevur sakarmálið higartil kostað? 
2. Hvat væntar Landsverk, at sakarmálskostnaðin verður í 2019? 
3. Hvat væntar Landsverk, at sakarmálskostnaðurin verður íalt? 
4. Nær væntar Landsverk, at sakarmálið endar? 

 
Svar: 
 

Ad. 1.    Síðani 2014 hevur Landsverk keypt løgfrøðiliga ráðgeving frá Sirius Advokatum. Til og við 2018 
eru rindaðar 5.195 tkr. til Sirius. Frá 2015 til og við 2018 eru rindaðar 3.516 tkr. til 
Voldgiftsnævnet. Í alt er goldið 8.711 tkr. fyri sakarmálið millum Landsverk og TG-Verk. Hetta 
hevur verið rindað av verkætlanini. Í áðurnevnda kostnaði eru lønir og ferðing hjá starvsfólkum 
á Landsverki ikki íroknað. Hetta hevur eisini verið bókað út á verkætlanina. 

 
Ad. 2.    Í 2019 komu boð um, at útreiðslur í sambandi við ósemjur á Glasi skuldu haldast av 

Byggideildini. 
               Í 2019 hevur Landsverk arbeitt við at fáa byggingina lidna umframt at fáa avroknað við allar 

veitarar í verkætlanini. Høvuðsráðgevin BIG hevur fráboðað, at teir fara at seta krav fram um 
honorar fyri meirveiting orsakað av hægri byggikostnaði. Landsverk hevur tí brúkt tíð og orku 
upp á at mótprógva, at ráðgevingin hevur rætt til økta samsýning. Umframt tað er vavið á 
sakarmálinum millum Landsverk og TG-Verk vaksið í 2019. Hetta hevur havt øktar kostnaðir við 
sær. 

               Væntað nýtsla 2019: 
 Sirius Advokatar              1.930 tkr. 
 Voldgiftsnævnet                610 tkr. 
 Ekstern ráðgeving             300 tkr. 
 Kanningar                           200 tkr. 
 Lønir                                  1.500 tkr. 
 Ferðing                                  138 tkr. 
Í alt                                            4.678 tkr. 

 
Ad. 3.    Sakarmálið millum Landsverk og TG-Verk kemur fyri rættin á heysti 2020. Gerðarætturin  er í 

Danmark. Viðgerðin í rættinum er mett at taka millum tvær og fýra vikur.  



 
Innan málið verður tikið upp til høvuðsorðaskiftið í Gerðarættinum í Keypmannahavn skal 
umfatandi fyrireikingararbeiði gerast. Ilt er at meta neyvt um, hvussu høgur kostnaðurin verður 
í 2020, men mett verður, at kostnaðurin verður ikki minni enn 5.000 tkr. í 2020.  

               Væntandi fer kostnaðurin á sakarmálinum tá at vera: 
 2014-2018             8.711 tkr. uttan lønir og ferðing. 
 2019                       4.700 tkr. írokna lønir, ferðing, kanningar. 
 2020                       5.000 tkr. írokna lønir, ferðing, kanningar. 
Í alt                                18.411 tkr.  

 
Ad. 4.    Høvuðsorðaskiftið í Gerðarættinum í Keypmannahavn verður á heysti 2020. Eftir er so, at 

rætturin ger ein úrskurð. Væntast kann, at hetta kann taka upp í eitt hálvt ár. 
 
 
 
H-bygningurin 
Fíggjarnevndin vildi hava eina frágreiðing uppá hví, man samstundis sum man varslar dagbótir fyri 
endreprenøri fyri ikki at blíva liðugur við innilokanina av bygninginum og samstundis biður, um eykajáttan 
fyri at fáa H-bygningin innilokaðan. Hettar virkar óskiljandi fyri nevndina. Vinarliga greið frá: 
 
Svar: 
  

Landsverk hevur seinast 19. september 2019, heitt á forstjóran á Sjúkrahúsverki Føroya, um 
at fáa sent áheitan um broyttan fíggjarprofilin fyri Løgtingslóg, um broyting í løgtingslóg um 
at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið . Landsverk hevur áður í 2018 
og 2019 gjørt vart við avbjóðingarnar, ið eru í verandi fíggjarprofili. 
 
Undirskrivaðu sáttmálarnir og sáttmálatíðarætlanirnar samvara í dag ikki við verandi 
fíggjarprofil. Skal Landsverk halda áfram at skunda undir arbeiðstakararnar og tryggja, at teir 
halda undirskrivaðar sáttmálar og tilhoyrandi sáttmálatíðarætlanir, so er tørvur at fáa eina 
hægri játtan til inniverandi ár, áljóðandi 21 mió. kr. Sum støðan er í dag, so krevur Landsverk 
at arbeiðstakarar útinna arbeiðir, fyri eina upphædd, ið Landsverk ikki hevur játtan til í 
inniverandi ári. 
 
Landsverk hevur fyrr í ár sett arbeiðstakara spurning, har hann er spurdur, um viðkomandi 
megnar at halda seg til tíðarætlanina. Arbeiðstakarin svaraði við at senda eina 
arbeiðstíðarætlan, har hann vísir, at hann klárar at verða liðugur innan 28. november, ið er 
dagfestingin, har arbeiðið skal verða liðugt sambært sáttmála. Landsverk hevur fráboðað 
arbeiðstakara, at verður arbeiðstøkan ikki liðug til tíðina, verða dagbøtur kravdar. 
 
Um Landsverk ikki hevur játtan tøka at rinda arbeiðstakarunum, sær Landsverk seg noytt at 
fáa arbeiðstakararnar at drála síni arbeiðir. Hetta kann hava fíggjarligar fylgjur 

 
 
Skervprísir 
Onkur fíggjarnevndarlimur helt ikki at tað var í lagi at borgarar ikki eru javntstillaðir við skervprísum. Víst 
var til, at Sandoyingar eru fyri vatnbýti. 
Hví er útsøluprísurin á Sandoynni hægri enn aðrastaðni og hví verða øll ikki javntstillaði. 



 
Svar: 

Fyri einum árið síðani, fekk Landsverk (hereftir LV) boð frá Samferðslumálaráðnum (hereftur 
SMR) um at ynskiligt var, at LV hevði skervsølu á Sandoynni, orsaka av, at tað var trupult og 
dýrt hjá teimum at koma norðurum eftir skervi, eftir at LV gavst við skervsøluni í 
Krókafossi/Traðardali.  
 
Landsverk hevur veitannarskyldu stendur í fíggjarlóg Landsins. Men hendan er ikki greinað 
nærri og tí valdi LV eina pragmatiska loysn.  
 
Landsverk selur skerv í Porkeri, Hústoft og Hundsarabotni, fyri sama prís á øllum støðum. 
Prísurin er fyri levering av staðnum, sum merkir, at kundarnir mugu koyra eftir tilfarinum, og 
rinda fyri tann flutningin, tvs., at norðoyingar, vágafólk, mykinesfólk, sundalagsfólk o.o. 
mugu rinda meira enn grannarnir til verkini t.d. kollfirðingar, lambáfólk og porkeningar.  

 
Vit kannaðu møguleikar fyri at skipa eina nýggja skervsølu, nú grótbrotið í 
Krókafossi/Traðardali var latið til EST. Vit fóru fyrst til Sands Kommunu, tí at teir hava stórt 
økið og tí at stór skip kunnu leggja at har. Men Borgarstjórin á Sandi kravdi  kr/m²/ár. Tí 
var roynt at gera samstarv við Skopunar kommunu, sum bjóðaði  Landsverki økið ókeypis.  
 
Kostnaðurin fyri flutning til Skopunar er  kr/tonsi, og mælti LV til at leggja hetta omaná 
prísin. SMR tók undir við prísásetingini. Landsverk hevur tó ikki lagt prísin fyri koyring til og 
frá skipinu omaná prísin.  
 
Okkara fatan er, at hetta riggar væl, og at sandoyingar eru nøgdir, tí at vit hava fylt 
goymslurnar upp fleiri ferðir, og vit hava einki hoyrt um, at fólk eru ónøgd 

 
Hvalbiartunnilin. 
Greið frá hvussu er við sparingin , framskundanini  og hvussu hon sæst aftur  og greið frá um, hví 
verkætnanin ikki verður bíligari. 
 
Svar: 

Hvalbiartunnilin var í -prísum mettur at kosta  mió kr. Við eini framskriving á % 
árliga, har játtanin varð býtt yvir  ár ( - ), var samlaði prísurin  mió. kr.  
 
Tíverri eru tær  mió kr., sum longu vóru brúktar til projektering, arbeiðsveg og aðrar 
fyrireikingar ( - ) taldar við talið í  verklagslógini.  
 
Við at framskunda játtanina ber til at spara útreiðslur til byggipláss, prístal, 
verkætlanarleiðslu, eftirlit o.a., men vit hava sáttmálabundið okkum til, at arbeiðið hjá 
Articon varðar hesi  árini, sum verklagslógin eisini leggur upp til. Tað krevur eina neyvari 
útgreining at siga, presist, hvussu nógv verður spart frá landsins og arbeiðsgevarans síðu við 
at framskunda verkætlanina. 

 


