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§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 68 frá 9. mai 2019 um 

studningslán til at byggja húsarhaldsskúla í 

Klaksvík, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Heitið á løgtingslógini verður broytt 

til: 

“Løgtingslóg um studningslán og 

stuðul til at byggja húsarhaldskúla í 

Klaksvík” 

 

2. Í § 1, stk. 1 verður “21 mió. kr.” broytt 

til “37,3 mió. kr.” 

3. Eftir § 1 verður sett nýggj § 1 a.:  

 

“§ 1 a. Heimilað verður 

landsstýrismanninum at veita stuðul til 

keyp av innbúgvi og útbúnaði, í mesta 

lagi 5 mió. kr. Treytin fyri, at stuðulin 

verður latin, er, at sjálvsognarstovnurin 

Húsarhaldsskúli Føroya fíggjar 50% av 

útreiðslunum til keyp av innbúgvi og 

útbúnaði. 

Stk. 2. Umframt treytina í stk. 1 kann 

landsstýrismaðurin áseta aðrar treytir 

fyri at veita stuðulin. 

Stk. 3. Ásetingarnar í §§ 2-3 í hesi 

løgtingslóg eru ikki galdandi fyri 

stuðul til keyp innbúgvi og útbúnaði, 

sbrt. stk. 1.”  

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Verkætlanin at byggja nýggjan húsarhaldsskúla í Klaksvík er ein verkætlan, sum 

sjálvsognarstovnurin Húsarhaldsskúli Føroya stendur fyri, men sum landskassin, Klaksvíkar 

kommuna og Bústaðir fíggja. 

 

Sambært galdandi løgtingslóg skal verkætlanin í mesta lagi kostað 67 mió. kr. v/mvg, har 

landskassin og Klaksvíkar kommuna fíggja 21 mió. kr. hvør, svarandi til kostnaðin av 

skúlapartinum, og Bústaðir 25 mió. kr., svarandi til kostnaðin av bústaðareindini. 

 

Aftaná at Húsarhaldsskúlin hevur havt byggingina av nýggja skúlanum í útboði, og skúlin 

saman við ráðgevanum hevur gjøgnumgingið tilboðini, umframt at tillagingar eru gjørdar í 

verkætlanini, hevur tað víst seg, at samlaði kostnaðurin er væl hægri enn upprunaliga mett. 

Sambært skúlanum verður kostnaðurin tilsamans 85,6 mió. kr. v/mvg., íroknað ráðgeving, 

prosjektering, eftirlitsarbeiði og aðrir avleiddir kostnaðir. 

 

Viðvíkjandi kostnaðinum, so er tað Húsarhaldsskúlin, sum stendur inni fyri, at hann er rættur, 

og at hann fer at halda. Var talan um eina verkætlan, har landið var byggiharri, vildi Landsverk 

sum meginregla havt til uppgávu at granska verkætlanartilfarið, bjóða út og meta um tilboðini, 

men av tí at talan er um ein sjálvsognarstovn, liggur tann uppgávan hjá skúlanum og teirra 

ráðgeva. 

 

Húsarhaldsskúlin hevur vent sær til Uttanríkis- og mentamálaráðið við eini umbøn um at hækka 

stuðulin til byggingina. Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur í tí sambandi samskift við 

Klaksvíkar kommunu og Bústaðir, fyri at finna útav, um tey eru sinnað at rinda meira. 

Klaksvíkar kommuna er ikki sinnað at rinda meira enn tey 25%, sum hon í minsta lagi skal 

sambært § 2, stk. 1 í løgtingslóg nr. 68 frá 9. mai 2019 um studningslán til at byggja 

húsarhaldsskúla í Klaksvík. Bústaðir tekur sær av meirkostnaðinum fyri bústaðareindina, og 

landskassin vil við hesum broytingaruppskotinum fíggja meirkostnaðin av at byggja 

skúlapartin. Fyri landskassan merkir hetta eina meirútreiðslu á 16 mió. kr. 

 

Sambært TAKS lýkur Húsarhaldsskúlin ikki treytirnar um afturbering av meirvirðisgjaldi 

sambært mvg-lóggávuni, og skal tí rinda meirvirðisgjald av verkætlanini. Av meirútreiðsluni á 

16 mió. kr. eru 11,6 mió. kr. meirvirðisgjald, ið skúlin við hesum broytingaruppskotinum fær 

játtað úr landskassanum, sum stuðul til verkætlanina. Stuðulin til meirvirðisgjald er ein 

beinleiðis stuðul, t.v.s. at hann verður ikki latin sum rentu- og avdráttarfrítt lán. Bústaðir tekur 

sær av meirvirðisgjaldinum fyri bústaðareindina. 

 

Útreiðslubýtið millum landskassan og Klaksvíkar kommunu verður sum niðanfyri, tá ið 

meirvirðisgjald ikki er íroknað: 

 

• Landskassin   25,4 mió. kr. svarandi til 54,74% 

• Klaksvíkar kommuna  21,00 mió. kr. svarandi til 45,26% 

 

Sambært § 2, stk. 1 í heimildarlógini er lánið treytað av, at landið fær síðusettan 1. veðrætt í 

bygninginum. Tinglýsingaravgjaldið er í hesum føri kr. 1.000 umframt 1% av lánsupphæddini, 
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á leið 300 tús. kr. Tinglýsingaravgjald skal sum meginregla rindast av tí, sum fráboðar eitt skjal 

til tinglýsingar, í hesum føri landið. Mett verður at rættast er, at upphæddin til 

tinglýsingaravgjald verður tikin av stuðulsjáttanini við, at upphæddin verður sett á somu 

høvuðskonto eyðmerkt til tinglýsingaravgjald. 

 

Sambært § 11, stk. 1, nr. 1 í løgtingslóg nr. 66 frá 13. mai 1992 um húsarhaldsskúlar kann 

landskassin í mesta lagi veita stuðul til bygging ella umbygging á 50%. Vart verður tískil gjørt 

við, at umbidna broytingin í § 1, stk. 1 í heimildarlógini er at meta sum eitt frávik frá § 11, stk. 

1, nr. 1 í løgtingslógini um húsarhaldsskúlar, og kemur ásetingin í § 1, stk. 1 í heimildarlógini 

síðani at ganga fram um § 11, stk. 1, nr. 1 í løgtingslógini um húsarhaldsskúlar. 

 

Í skipanaruppskotinum frá 20181 er nevnt, at innbúgv og útbúnaður ikki er roknað við í 

byggikostnaðinum fyri verkætlanini, og víst verður í staðin til § 11, stk. 1, nr. 2 í løgtingslógini 

um húsarhaldsskúlar, ið ásetir, at landið letur 50% av kostnaðinum í stuðli til at keypa innbúgv 

og útbúnað fyri sambært reglugerð. Eftir at hava viðgjørt henda spurning av nýggjum við 

skúlan, og fyri at vísa metta veruliga kostnaðin av at byggja ein nýggjan húsarhaldsskúla, 

verður mett rættast, at innbúgvið verður tikið við, soleiðis at landskassin fíggjar upp til 5 mió. 

kr. av tí, sum innbúgvið er mett at kosta, meðan skúlin sjálvur átekur sær at finna írestandi 

fígging til innbúgv, á leið 5 mió. kr. í alt tilsamans 10 mió. kr. Stuðulin frá landinum kann tískil 

ikki fara upp um 50% av veruligu útreiðslunum til at keypa innbúgv og útbúnað fyri, og er 

hesin stuðulsleistur sum heild í samsvari við galdandi stuðulsleist fyri at keypa innbúgv 

sambært § 11, stk. 1, nr. 2 í løgtingslóg nr. 66 frá 13. mai 1992 um húsarhaldsskúlar. 

 

Skúlin hevur ikki fingið sín part av fíggingini av innbúgvinum upp á pláss, tí skúlin bíðar eftir 

at fara í gongd við hetta, til hann hevur fingið loyvi at fara í gongd við verkætlanina. Stuðulin 

til innbúgv verður latin sum beinleiðis stuðul, t.v.s. at hann verður ikki latin sum rentu- og 

avdráttarfrítt lán eins og stuðulin til byggingina. 

 

Samlaði kostnaðurin fyri verkætlanina íroknað útreiðslur til projektering og ráðgeving er 85,6 

mió. kr. v/mvg, umframt landsins útreiðslur til tinglýsingaravgjald. Av hesum stuðlar 

landskassin verkætlanini við 37 mió. kr. umframt at landið skal rinda eitt tinglýsingaravgjald á 

á leið 300 tús. kr. Harumframt verður galdandi heimildarlóg broytt soleiðis at 

landsstýrismaðurin fær heimild til at játta í mesta lagi 5 mió. kr., tó ikki meira enn 50% av 

veruligu útreiðslunum, sum stuðul úr landskassanum til at keypainnbúgv og útbúnað, sum 

Húsarhaldsskúli Føroya hevur tørv á. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi heimildarlóg er løgtingslóg nr. 68. frá 9. mai 2019 um studningslán til at byggja 

húsarhaldsskúla í Klaksvík. Sambært lógini kann landsstýrismaðurin í mesta lagi veita 21 mió. 

kr. sum stuðul til at byggja húsarhaldsskúla í Klaksvík. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at hækka upphæddina, sum landsstýrismaðurin kann veita 

í stuðli til at byggja húsarhaldsskúla í Klaksvík. Upphæddin verður hækkað við 16 mió. kr. 

soleiðis at stuðulin úr landskassanum til byggingina í mesta lagi kann verða 37 mió. kr. Av 

hesum eru 11,6 mió. kr. meirvirðisgjald, ið landskassin fær aftur umframt tinglýsingaravgjald 

 
1 Sí s. 32 í skipanaruppskotinum til Húsarhaldskúli Føroya, dagfest tann 27. november 2018.  
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á á leið 300 tús. kr. Stuðulin til byggingin verður veittur sum rentu- og avdráttarfrítt lán. 

Stuðulin til meirvirðisgjaldið er harafturímóti ein beinleiðis stuðul. 

 

Innbúgv og útbúnaður verður nú tikið við sum stuðul, soleiðis at landskassin fíggjar upp til 5 

mió. kr. av tí, sum innbúgvið er mett at kosta, tó ikki meira enn 50% av veruligu útreiðslunum 

í sambandi við keyp.  

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið er ein liður í at fáa bygt nýggja húsarhaldsskúlan í Klaksvík. Verkætlanin er vorðin 

dýrari enn mett, og tørvur er tí á at hækka stuðulin úr landskassanum tilsvarandi, umframt at 

stuðul eisini verður veittur til meirvirðisgjaldið. Hartil er hædd tikin fyri, at stuðul eisini verður 

latin til at keypa innbúgv og útbúnað, og at tinglýsingaravgjald skal rindast fyri, at landið fær 

síðusettan 1. veðrætt í bygninginum. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum, Bústøðum, Landsverki, 

Klaksvíkar kommunu og Húsarhaldsskúlanum. 

 

Fíggjarmálaráðið hevði hesar viðmerkingar: 

 

Bústaðir viðmerkti 

 

Landsverk 

 

Húsarhaldsskúlin 

 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Sambært Húsarhaldsskúlanum kostar verkætlanin at byggja nýggjan húsarhaldsskúla í 

Klaksvík 85,6 mió. kr. v/mvg. Tá er ráðgeving, projektering, eftirlitsarbeiði og aðrir avleiddir 

kostnaðir íroknað. Landskassin, Klaksvíkar kommuna og Bústaðir stuðla verkætlanini soleiðis, 

tá ið meirvirðisgjald er íroknað: 

 

• Landskassin   37 mió. kr. 

• Klaksvíkar kommuna 21,00 mió. kr. 

• Bústaðir  27,6 mió. kr. 

 

Fyri landskassan kemur harafturat upp til 5 mió. kr. í stuðli til innbúgv og útbúnað, tó í mesta 

lagi 50% av veruligu útreiðslunum, umframt tinglýsingargjald á 300 tús. kr. 

 

Stuðulin úr landskassanum hækkar við 16 mió. kr. í mun til galdandi heimildarlóg umframt 

stuðulin til innbúgv og útbúnað, umframt tinglýsingargjald. Klaksvíkar kommuna kemur at 

rinda tað sama, sum hon skuldi sambært galdandi heimildarlóg, meðan Bústaðir kemur at rinda 

2,6 mió. kr. v/mvg. meira. 
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Viðvíkjandi kostnaðinum, so er tað Húsarhaldsskúlin, sum stendur inni fyri, at hann er rættur, 

og at hann fer at halda. Var talan um eina verkætlan, har landið var byggiharri, vildi Landsverk 

sum meginregla havt til uppgávu at granska verkætlanartilfarið, bjóða út og meta um tilboðini, 

men av tí at talan er um ein sjálvsognarstovn, liggur tann uppgávan hjá skúlanum og teirra 

ráðgeva. 

 

Síðani 2019 hevur Húsarhaldsskúlin fingið útgoldið 1,624 mió. kr. til projekteringina, meðan 

13,126 mió. kr. er støðlaðar á fíggjarstøðuni á stovnsnr. 154900 Húsarhaldsskúlin í Klaksvík, 

løgustuðul. Á fíggjarlógini fyri 2022 eru játtaðar 4 mió. kr. Sostatt er peningur tøkur til at fara 

undir byggingina, og peningur skal tí ikki játtast fyrrenn á fíggjarlógini fyri 2023 og 2024, alt 

eftir, nær byggingin fer í gongd. 

 

Tað er trupult at siga í skrivandi stund, hvussu økta játtanin á 16 mió. kr. til byggingina fellir á 

fíggjarlógunum fyri 2023 og 2024, tá verkætlanin eftir ætlan er væl ávegis. Mett verður, at 

útreiðslurnar til byggingina fella soleiðis, at 8 mió. kr. skulu játtast í 2023 og 8 mió. kr. í 2024. 

Í 2024 skulu harumframt játtast 300 tús. kr. til tinglýsingaravgjaldið. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Sum kunnugt er Landsverk ikki beinleiðis partur av verkætlanini, tí talan er ikki um eina 

almenna byggiverkætlan. Uttanríkis- og mentamálaráðið metir, at ymiskir fyrimunir kunnu 

standast av, at Landsverk fær ein ávísan ráðgevandi leiklut í verkætlanini, havandi í huga, at 

landið veitir ein munandi stuðul til verkætlanina. Júst hvør hesin leikluturin skal verða er ikki 

avgjørt enn, men avtalað er við Landsverk, at hetta verður greitt, áðrenn byggingin fer í gongd. 

 

Mett verður ikki, at uppskotið ber við sær umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur  

annars. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri byggivinnuna. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Byggingin fer at hava jaliga ávirkan á virksemið á staðnum, bæði í byggitíðarskeiðnum og ikki 

minst, tá byggingin er liðug. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri nakrar millumtjóðasáttmálar. 
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2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið hevur ongar kendar markaforðingar við sær. 

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv. 

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skattir ella avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið heimilar landsstýrismanninum at veita studningslán úr landskassanum til 

bygging av nýggjum húsarhaldsskúla í Klaksvík. Stuðulin kann í mesta lagi verða 37 mió. kr. 

til byggingina. Harumframt heimilar lógaruppskotið landsstýrismanninum at veita skúlanum 

stuðul á 5 mió. kr. At keypa innbúgv og útbúnað, tó í mesta lagi 50% av veruligu útreiðslunum. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 
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Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Ja Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Greinin  gevur  heimild  til,  at  landsstýrismaðurin  kann  veita  stuðul  til at byggja nýggjan 

húsarhaldsskúla  í  Klaksvík. Stuðulin  er  37,3 mió. kr., ið verkætlanin er mett at kosta, 

meirvirðisgjald íroknað. Íroknað hesa upphædd er tinglýsingaravgjald á leið 300 tús. kr. Lógin 

heimilar ikki, at meir enn 37,3 mió. kr. verða latnar í studningi, um so er, at verkætlanin gerst 

dýrari enn ætlað.  

 

Løgtingslógarbroytingin ber við sær, at parturin av stuðlinum, ið landsstýrismaðurin fær 

heimild at lata, kann verða meira enn 50% av samlaða verkætlanarkostnaðinum fyri 

skúlapartin. Við hesi heimild verður gjørt frávik til galdandi § 11, stk. 1, nr. 1 í løgtingslóg nr. 

66 frá 13. mai 1992 um húsarhaldsskúlar, ið ásetir, at stuðulin, ið verður latin úr 

landskassanum, er 50%. 

 

Stk. 2. 

Stuðulin verður veittur sum rentu- og avdráttarfrítt lán.  

 

Til § 1 a. 

Ásett verður nýggj grein í løgtingslógini, ið gevur landsstýrismanninum heimild til at veita 

stuðul til at keypa innbúgv og útbúnað til nýggja húsarhaldsskúlan í Klaksvík, í mesta lagi 5 

mió., kr. Stuðulin er treytaður av, at sjálvsognarstovnurin Húsarhaldsskúli Føroya sjálvur fær 

til vegar fígging á 50% av útreiðslunum til innbúgv og útbúnað, og kann stuðulin hjá landinum 

ikki fara upp um 5 mió., kr., heldur ikki upp um 50% av veruligu útreiðslunum til innbúgv og 

útbúnað.  

 

Stk. 2.  

Umframt treytina í stk. 1 kann landsstýrismaðurin áseta aðrar treytir fyri at veita stuðulin. Her 

verður hugsað um útgjald av stuðli, krøv til keypta innbúgvið, mannagongdir í sambandi við, 

at biðið verður um tilboð, o.l.   

 

Stk. 3.  

Gjørt verður greitt, at stuðul til at keypa innbúgv og útbúnað sbrt. § 1 a, stk. 1 ikki verður latin 

sum eitt rentu- og avdráttarfrítt lán, sbrt. § 1, stk. 2, men sum beinleiðis stuðul til 

sjálvsognarstovnin Húsarhaldsskúla Føroya. Stuðulsupphæddin verður tískil heldur ikki 

roknað við í tí veði, sum landið sambært § 3 í galdandi løgtingslóg skal tinglýsa. Viðmerkt 

verður, at hesin leistur er í samsvari við § 11, stk. 1, nr. 2 í løgtingslóg nr. 66 frá 13. mai 1992 

um húsarhaldsskúlar, um stuðul til at keypa innbúgv og útbúnað.  

 

 

 

Uttanríkis- og mentamálaráðið, dagfesting. 

 

Jenis av Rana 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 
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Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2:  

Fylgiskjal 3: 

 


