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Løgtingsmál nr. 44/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at 

høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið (Dagførdur kostnaður, 

nýggj tøkni, útgerð og prosjektering) 

 

Fyri at vísa á meirkostnað, ið ikki er við í lógaruppskotinum verður hetta skriv sent 

Løgtingsins fíggjarnevnd.  

 

Tann 7. mars 2020 vóru spurningar frá Løgtingsins fíggjarnevnd svaraðir við skrivi frá 

landsstýrismanninum í heilsumálum. Brot úr skrivinum er endurgivið í “kursiv” her 

niðanfyri, umframt at ein ískoytisviðmerking er sett. 

 

“Útreiðslur til nýggja tøkni og útgerð 26,8 mió. 

 

Spurningur: 

28) Kostnaðarmeting fyri nýggja kalliskipan er mett til 12 mió., ikki íroknað prosjektering 

og prosjektbroyting. Hvussu stórur verður kostnaðurin mettur fyri hesa prosjektering 

og prosjektbroyting? 

 

Svar: 

Av tí at DAS skipanin ikki er roynd í Føroyum enn, er óvist, hvat kostnaður er av 

prosjektering og prosjektbroytingum. Tað er eisini orsøkin til, at hetta ikki er tikið við í 

teimum 12 mió. kr.  

 

Um komast skal við einum boði upp á projekteringkostnað, kann hann metast til umleið 1,5 

mió. kr. Henda upphædd er ikki íroknað í lógaruppskotinum.  

 

Spurningur: 

29) Samdøgursrútmuljós, ljóðbrúsarar, skinnarar, ávaringarskipan og hondvøsk hava 

tils. ein mettan kostnað upp á 26,8-12,0 mió. kr. = 14,8 mió. kr. Er prosjektering og 

prosjektbroyting íroknað hesa upphædd? Um ikki, hvussu stórur verður tann 

kostnaðurin mettur at verða?  

 

Svar: 

Metingin fyri samdøgursrútmuljós, ljóðbrúsarar, skinnarar, ávaringarskipan og hondvøsk 

vórðu gjørd fyri stívum ári síðani, og varð tá kostnaðarmett við prosjektering og 

projektbroytingum.  
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Landsverk hevur fleiri ferðir gjørt vart við, at av tí, at so long tíð er gingin, er fortreytin fyri 

metingini nógv broytt, og má roknast við einari øking av hesum kostnaði. Seinasta metingin 

av økta kostnaðinum varð gjørd 21. januar 2019 og var hon tá 4 mió. kr. Henda upphædd 

verður dagførd og er ikki íroknað kostnaðarøkingini.”  

 

Ískoytisviðmerking: Landsverk hevur sagt Heilsumálaráðnum frá, at upphæddin, sum er 4 

mió. kr. omanfyri, við tíðini nú er komin uppá um 7,5 mió. kr.  

 

Samanumtikið merkir hetta, at fyri at hava rúm fyri hesum í játtanini, eigur upphæddin í 

lógaruppskotinum at verða hækkað við tilsamans 9 mió. kr.  

 

Um fíggjarnevndin hevur fleiri spurningar ber til at venda sær til Heilsumálaráðið.  
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