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Svar 
 

upp á 
 

fyrispurning nr. 59/2012 eftir § 52a í tingskipanini frá Aksel V. Johannesen og 
Högna Hoydal, lögtingsmonnum, um privata avtalu við útlendskt felag um Skála-
fjarðartunnil 
 
Fyrispurningurin er soljóðandi: 
 

1. Hvat privat felag hevur landstýrismaðurin samráðst við um Skálafjarðartunnil og 
úr hvörjum landi er tað? 

2. Hvussu langt eru samráðingarnar komnar? 
3. Hvörjar eru treytirnar, ið samráðst hevur verið um? 
4. Hvussu nógv kemur tað at kosta eyka fyri föroyska 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 föroyski brúkarin skal gjalda ein 
stóran eykakostnað í avkasti til útlendsk, privat ílögufelög til tess at brúka 
föroysku landsvegirnar? 

6. Nær ætlar landsstýrismaðurin at fara í tingið við málinum, soleiðis at landsstýrið 
ikki bindur landið og föroyska samfelagið til milliardaílögu hjá privatum felagi, 
sum skal hava vinning, uttan at Lögtingið er kunnað um málið ella hevur givið sítt 
samtykki? 

 
 
 

Svar 
 
1: Hvat privat felag hevur landstýrismaðurin samráðst við um Skálafjarðartunnil 
og úr hvörjum landi er tað? 
Samráðingar hava verið í eina tíð við danska felagið CIP, ið er knýtt at Pension Danmark, 
um einkarætt til at byggja, reka og fíggja undirsjóvartunnil undir Skálafjörð og 
Tangafjörð.  
 
 
2: Hvussu langt eru samráðingarnar komnar? 
Samráðingarnar eru at kalla lidnar so at skilja, at partarnir eru vorðnir samdir. 
 
 
3: Hvörjar eru treytirnar, ið samráðst hevur verið um? 
Samráðst hevur verið um 

- tíðarætlan 
- tíðarhvarv 
- verkætlanir í kapping við tunnilin 
- eftir hvörjum treytum landið kann yvirtaka tunnilin 

o áðrenn avtalaða tíðarskeiðið er runnið 



o tá avtalaða tíðarskeiðið er runnið 
- avkast 
- teknisk viðurskifti 
- trúnaðarviðurskifti 
- hvussu ósemjur skulu loysast 
- onnur viðurskifti 

 
 
4: Hvussu nógv kemur tað at kosta eyka fyri föroyska samfelagið árliga, tá eitt 
privat felag skal hava vinning av fígging og rakstri – í mun til um landið sjálvt 
stóð fyri arbeiðinum? 
Rentustöðið verður hægri, um privatir byggja, fíggja, eiga og reka tunnilin, enn um verk-
ætlanin hevði verið almenn. Júst hvussu nógv kann verða trupult at siga nágreiniliga, tí 
störri og minni óvissur eru knýttar at nógvum av fyritreytunum, fyri eini slíkari meting.  
 
Óvist er, um landið kann læna til eina so stóra byggiverkætlan fyri somu rentu, sum 
landskassin lænir fyri í dag, tí Landsbankin hevur ávarað um, at ein tílík lántöka fer at 
ávirka rating Föroya hjá Moodys, til tað verra. Hóast fleiri kanningar eru gjördar av 
væntaðu ferðsluni, eru tað tó bert metingar. Viðvíkjandi byggikostnaðinum vanta enn 
kanningar, millum aðrar neyðugar boringar og seismiskar kanningar.  
 
Tað hevði tó verið möguligt at latið privatar framt tunnilsverkætlanina væl bíligari, um 
landið vildi veitt einhvörja trygd, sum til dömis at tryggja eina ávísa minstuferðslu. Hesin 
möguleiki er ikki til staðar í lógaruppskotinum, sum landstýrismaðurin hevur arbeitt eftir, 
og politisk undirtöka er ikki fyri, at tað almenna skal bera váða.   
 
Tá spurningurin um at fremja Eysturoyartunnilin sum privata ella almenna verkætlan 
verður umröddur, er neyðugt at hyggja at stöddini á verkætlanini og samanbera hana við 
ílögukarm landsins. Henda ílögan er so stór, at um landskassin skuldi framt hana, hevði 
hon lagt hald á allan ílögukarmin í 4-5 ár soleiðis, at pláss ikki vildi verðið fyri öðrum 
ílögum, so landið hesi 4-5 árini ikki hevði kunnað gjört aðrar ílögur. Tað er óhugsandi, at 
eitt landsstýri og samgonga situr í 4 ár uttan at gera aðrar ílögur enn hesa. 
 
Samanumtikið má tí sigast, at valmöguleikarnir eru annaðhvört at lata privatar gera 
tunnilin, ella at hann ikki verður gjördur. 
 
 
 
5: Heldur landsstýrismaðurin tað vera rímiligt, at föroyski brúkarin skal gjalda ein 
stóran eykakostnað í avkasti til útlendsk, privat ílögufelög til tess at brúka 
föroysku landsvegirnar? 
Fyrst er at siga, at við ætlaðu loysnini verður Eysturoyartunnilin ikki landsvegur men 
privatvegur. Um avkast og eykakostnað er at siga, at ein, ið tekur váða á seg, skal eisini 
hava samsýning fyri tað. At byggja og reka Eysturoyartunnilin hevur ein ávísan váða við 
sær, sama um landið ella privatir fremja ætlanina. Munurin er tó, at tá privatir fremja 
hana, verður tal sett á váðan, og tað er munurin í avkasti, sum landið í hesum förinum 
rindar privata partinum fyri at bera fyri landið umframt tann vinning, sum privatir krevja 
meir, enn landið vildi kravt. Fremur landið sjálvt ætlanina, er váðin framvegis har, men 
landið ber hann sjálvt. Tá verður tal ikki sett á váðan, og avkastkravið verður tað minni. 



 
Tí er tað rímiligt at eitt privat felag fær eyka avkast í samsvari við eyka váðan samanborið 
við eina ílögu uttan váða. 
 
 
6: Nær ætlar landsstýrismaðurin at fara í tingið við málinum, soleiðis at lands-
stýrið ikki bindur landið og föroyska samfelagið til milliardaílögu hjá privatum 
felagi, sum skal hava vinning, uttan at Lögtingið er kunnað um málið ella hevur 
givið sítt samtykki? 
Lögtingið gav sítt samtykki, tá tað viðgjördi og samtykti lógina í 2010. Ætlanin er tó at 
leggja broytingaruppskot fyri Lögtingið á ólavsöku. 
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