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Útbjóðing av uppgávum viðvíkjandi flagging í Tinganesi 
 

Løgmansskrivstovan vil við hesum bjóða út uppgávuna at hava flagging í Tinganesi 
um hendi. 

Uppgávan er í høvuðsheitum lýst í “kunngerð nr. 52 frá 23. apríl 2003 um flagging 
frá landsins bygningum”, sum er hjáløgd. Til kunningar er eisini lógin hjáløgd, t.e. 
“løgtingslóg nr. 42 frá 17. juli 1959 um flaggið, sum broytt við løgtingslóg nr. 109 
frá 29. desember 1998”. 

 

Uppgávan 

Í Tinganesi eru tvær flaggstengur, t.e. flaggstongin út á nesinum og flaggstongin á 
Bakkapakkhúsinum, og sambært kunngerðini um flagging frá landsins bygningum 
verður flaggað soleiðis: 

Flaggstongini úti á nesinum: 

 Flaggað verður hvønn dag við Merkinum, t.v.s. 365 flaggingar um árið. 
 Flaggað verður altíð við tí stóra flagginum (hevur hóskandi stødd til 

flaggstongina), um veðrið loyvir hesum. 
 Um tað tó verður mett, at veðrið ikki er til vildar til stóra flaggið, verður 

flaggað við einum minni flaggi. 

Flaggstongin á Bakkapakkhúsinum: 

 Flaggað verður sambært flaggdøgum í kunngerðini, har 
o 18 flaggingar eru við Merkinum og  
o 8 flaggingar eru við fløggum hjá norðurlendsku brøðratjóðum í 

sambandi við teirra tjóðar-/flaggdag.  
 Umframt hetta kunnu fleiri flaggingar á Bakkapakkhúsinum koma fyri eftir 

nærri boðum frá Løgmansskrivstovuni. 

Uppgávan fevnir eisini um vanligt viðlíkahald viðvíkjandi línum og fløggum, har 
uppgávueigarin vegna Løgmansskrivstovuna keypir og varðveitir viðkomandi fløgg, 
línur við meira. Løgmansskrivstovan rindar og eigur fløggini sum flaggað verður 
við og endurrindar uppgávutakara útreiðslur í samband við innkeyp. Útreiðslurnar 
skulu vera skjalprógvaðar. 
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Tilboðsgevari / uppgávueigari 

Fyritøkur og einstaklingar kunnu bjóða. 

Tilboðsgevari skal vera til reiðar at taka uppgávuna á seg frá og við leygardegnum 1. 
mai 2021. Avtalan millum partarnar viðvíkjandi hesi uppgávu kann sigast upp av 
báðum pørtum við 1 mánaðar freist at fara úr gildi tann seinasta í einum mánaði. 

Løgmansskrivstovan og uppgávueigari hava mánaðarligan støðufund, har m.a. 
møguligir ivaspurningar verða umrøddir. Hesin fundur kann vera umvegis telefon. 

 

Tilboðið 

Biðið verður um, at tilboð upp á uppgávuna verður sett upp sum prísur í krónum 
pr. flagging. Ein flagging fevnir um at vinda flaggið á stong og at taka tað niðuraftur 
til tær tíðir, sum nevndar verða í flaggkunngerðini. 

Freistin at geva tilboð er hósdagin 15. apríl 2021 kl. 13. Tilboð skal sendast til 
lms@lms.fo.  

Tilboðsgevari við lægsta boðinum fær uppgávuna at standa fyri flagging í Tinganesi 
tillutaða og fær svar 15. apríl 2021 innan kl. 18. 

 

Spurningar 

Hava tygum spurningar, eru tygum vælkomin at senda teldupost til lms@lms.fo. 

 


