
Leigumøguleikar og tænastur á 
Sendistovu Føroya í Kph. 

Royndarskeið 
Dagsgjald 

Menningardepilin * 
nýbyrjan 

Menningardepilin ** 
víðkað 

Tykisskrivstova Skrivstova 

Skrivstovupláss fyri íverksetarar í 
vanligari upplatingartíð 

Fyrstu 5 dg. ókeypis, 
6. til 30. dag 100 
kr./dag (1/4 prís) 

Sáttmáli 1-12 mðn. Sáttmáli 1-24 mðn. - - 

Skáp til arbeiðstilfar -  ● ● ● ● 

Fundarhøli 

-  
Upp til 15 styttri fundir, 
íroknað hægst 3 heilar 

dg. um árið*** 

Upp til 30 styttri fundir, 
tó hægst 

6 heilar dg. um árið*** 

30 ferðir um árið*** 
(Skrivstova og/ella 
fundarhøli upp til 

heilan dag) 

● 

Ókeypis kaffi og te ● ● ● ● ● 

Lykil, og møguleika at arbeiða 
uttanfyri vanliga upplatingartíð 

-  ● ● ● ● 

Postadressa á Bryggjuni og 
víðarisending av posti 

-  - 
● 

400 kr. um mðn. 
● ● 

Skanning av innkomandi posti -  - - ● - 

Skelting í húsinum -  - - ● ● 

Ráðgeving frá Føroysku vinnuframa-
skipanini um telefon/skype, og tá ið 
ráðgevarar eru staddir í Keypm.havn. 

● ● ● ● ● 

Kostnaður um mánaðin Dagsgjald Kr. 800,- Kr. 1.500,- Kr. 4.000 ,- Eftir avtalu 

 
* Menningardepilin – nýbyrjan, er stuðlað skipan, ið er ætlað heilt nýggjum íverksetarafyritøkum, sum enn eru í ferð við at fóta sær, og enn ikki hava havt 
stórvegis inntøkur. Hesar kunnu fáa innivist fyri serliga lagaligar treytir í upp til eitt ár, eftir umsókn. 

** Menningardepilin - víðkað er stuðlað skipan, ið er ætlað íverksetarafyritøkum, sum eru komnar nakað ávegis, og hava ein ávísan umsetning. Innivist verður 
veitt upp til tvey ár, til lagaligar treytir eftir umsókn.  

*** Skrivstova/fundarhøli má bíleggjast í góðari tíð, fyri at tryggja sær pláss. Avsláttur verður givin av vanliga leiguprísinum, tá ið farið verður upp um íroknaðu 
nýtsluna hjá Menningardeplinum og tykisskrivstovuni. Styttri fundir haldast innan ein karm uppá 2 tímar. Heilur fundardagur telur sum 4 styttri fundir. 


