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Aksel V. Johannesen og Høgni Hoydal 

løgtingsmenn 

 

 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a. 

 

Fyrispurningur um privata avtalu við útlendskt felag um Skálafjarðartunnil, 

settur Kára P. Højgaard, landsstýrismanni, (at svara skrivliga eftir TS § 52a)  

 

1. Hvat privat felag hevur landsstýrismaðurin samráðst við um 

Skálafjarðartunnil, og úr hvørjum landi er tað? 

 

2. Hvussu langt eru samráðingarnar komnar?  

 

3. Hvørjar eru treytirnar, ið samráðst hevur verið um? 

 

4. Hvussu nógv kemur tað at kosta eyka fyri føroyska samfelagið árliga, tá eitt 

privat felag skal hava vinning av fígging og rakstri – í mun til um landið sjálvt 

stóð fyri arbeiðinum? 

 

5. Heldur landsstýrismaðurin tað vera rímiligt, at føroyski brúkarin skal gjalda 

ein stóran eykakostnað í avkasti til útlendsk, privat íløgufeløg til tess at brúka 

føroysku landsvegirnar? 

 

6. Nær ætlar landsstýrismaðurin at fara í tingið við málinum, soleiðis at lands-

stýrið ikki bindur landið og føroyska samfelagið til milliardaíløgu hjá 

privatum felagi, sum skal hava vinning, uttan at Løgtingið er kunnað um málið 

ella hevur givið sítt samtykki?  

 

Viðmerkingar: 

Tað er frætt í politisku skipanini, at landsstýrið í longri tíð hevur samráðst við eitt 

útlendskt felag um at fíggja, byggja og reka Skálafjarðartunnilin. Løgtingið hevur 

onga kunning fingið um málið yvirhøvur.  

 

Undir viðgerðini av teimum uppskotum, sum hava verið um hetta mál, er greitt komið 

fram, at um eitt privat felag skal fíggja, byggja og reka Skálafjarðartunnilin, so fer tað 

at hava ein dyggan eykakostnað við sær fyri føroyska samfelagið. Privati íleggjarin 

fer sjálvsagt bert at gera slíka avtalu, um tað gevur eitt gott avkast, sum er betur enn at 

gera íløgur í lánsbrøv ella annað. 

 

Sambært seinastu samferðsluætlanini hjá Landsverki, verður eykakostnaðurin fyri 

føroyska brúkaran av at lata privat fíggja, byggja og reka Skálafjarðartunnilin 800 

mió. krónur – í mun til um eitt alment felag stendur fyri ætlanini. 

 

Sostatt samráðist landsstýrið um at binda ein stóran eykakostnað til føroyska 

samfelagið í mun til, um landið sjálvt gjørdi arbeiðið og fíggjaði tað við teimum 

lánstreytum, ið landið kann fáa. Sparingin av hesum og inntøkurnar av rakstri av 

tunlinum kundu tá eisini farið til at útbyggja infrakervið aðarastaðni í Føroyum. 



 

Vandi er nú fyri, at landsstýrið bindur seg til eina slíka avtalu, uttan at málið er 

viðgjørt, lýst og samtykt í  Løgtinginum.  

 

Tískil ynskja undirritaðu løgtingsmenn eitt greitt svar um, hvar málið stendur, og hvat 

landsstýrið ætlar í málinum. 

 

 

Á Løgtingi, 17. juni 2013  
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