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MÁL FYRI OPNUM HURÐUM, kl. 18.00:

Býráðsformaðurin setti fundin og las upp dagsskránna.

175/04

200400038
Mál beind í nevndir.
Býráðið 16. desember 2004: Tikið til eftirtektar.

- mál nr. 181/04 varð viðgjørt fyrst

176/04

9902581
Broytingar í kommunustýrisskipanini nú 3 nýggjar staðbundnar nevndir eru
í kommununi.
Nýggj § 33
Nólsoyarnevndin
1. petti.
limum.

At taka sær av áhugamálum í Nólsoy verður vald ein nevnd við 5

Tríggir valdir av og millum borgararnar í Nólsoy eftir reglunum í kommunalu
vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til
býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er
føddur formaður.
2. petti. Nólsoyarnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í
málum, ið hava við spurningar í Nólsoy at gera.
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Nýggj § 34
Kirkjubøar- Velbastaðarnevndin
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Kirkjubø og á Velbastað verður vald ein
nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Kirkjubø og á Velbastað eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og
eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er
føddur formaður.
2. petti. Kirkjubøar- og Velbastaðarnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli
til býráðið í málum, ið hava við spurningar í Kirkjubø og á Velbastað at gera.

Nýggj § 35
Hest- Koltursnevndin
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Hesti og Koltri verður vald ein nevnd
við 5 limum.
Tríggir vald ir av og millum borgararnar í Hesti og Koltri eftir reglunum í
kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru
valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er
føddur formaður.
2. petti. Hest- Koltursnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í
málum, ið hava við spurningar í Hesti og Koltri at gera.
Harumframt verður verandi
§ 33 broytt til § 36
§ 34 broytt til § 37
§ 35 broytt til § 38
§ 36 broytt til § 39
§ 37 broytt til § 40
Fíggjarnevndin 18. november 2004: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við broytingunum.
Býráðið 25. november 2004: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Býráðið 16. desember 2004: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

Blað nr.:

6041

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
16. desember 2004

177/04

Formansins merki:

200302407
Fíggjarætlan 2004- eykajáttan.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Sambært kommunustýrislógini kann kommunustýrið, um neyðugt, veita eykajáttan. Eykajáttan krevur tvær viðge rðir við í minsta lagi 14 daga millumbili. Við
hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu hon verður fíggjað.
Niðanfyri nevndu eykajáttanir eru játtaðar í fíggjarnevndini.
Endamál
Vegir og gøtur
Vatn og gøtuljós
Brennistøðin
Asfalt og ferðsla
Sløkkiliðið/verkstaðið
Kollafjarðar skúli
Kommunuskúlin
Venjingarskúlin
Eysturskúlin
Sankta Frans skúli
Hoyvíkar skúli
Argja skúli
Býarsavnið
Býarbókasavnið
Svimjihøllin
Stadion
KT til kommunulæknar
Tannlæknastovan
Nýútveganir
Íløgustuðul
Útskiftan av amboðum
Onnur hús
Íløgur
Barnaansing
Framfluttar játtanir íalt
Vegur í Sandvíkum
Vesturkirkjan
Havnakórið
Múllers pakkhús
Tekniska deild
Rullufjalabreyt
Tjarnargarður
Ùtstykking í Hoyvík
Veg og lyft til FSF

Hækking á konto
11
14
15
16
19
24
25
26
27
28
29
30
34
35
36
37
41
42
63
64
68
82
90

90
90
39
82
03
38
90
90
90

Upphædd
kr.
653.000
- 613.000
2.451.000
- 603.000
1.116.000
538.000
1.247.000
1.485.000
408.000
713.000
139.000
- 341.000
324.000
90.000
- 322.000
241.000
696.000
980.000
3.217.000
1.636.000
- 827.000
- - 2.828.000
- 61.049.000
1.800.000
kr. 73.249.000
-

480.000
700.000
25.000
500.000
350.000
350.000
1.100.000
294.000
300.000
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Grunnurin Sluppin
Vegur í Havnadali
Tórsh. Froskmannafelag
Miðstøð fyri minnisveik
Standmynd
Meinigheitin í Hoyvík
Ábøtur á Hvalvág
Býarbókasavnið
Játtað av reguleringskonto íalt

Formansins merki:

39
11
39
90
39
83
90
35

1.000.000
400.000
75.000
419.000
100.000
294.600
250.000
112.000
kr. 6.749.600

Býráðið 25. november 2004: Eykajáttanirnar vóru einmælt samtyktar.
Býráðið 16. desember 2004: Eykajáttanirnar vóru einmælt samtyktar.

- Nú fór Schumann Hjaltalin

178/04

200300127
Havna- og brúgvagjald fyri skipini hjá Strandfaraskip landsins .
Havnanevndin samtykti á fundi tann 12. mai 2003 at hækka gjaldið fyri havna- og
brúgvagjald, og hesum tók býráðið undir við tann 22. mai 2003.
Gamli Smyril og Ritan:
Gamli Smyril og Ritan skulu eftir galdandi ferðaætlan gjalda umleið 1,8 mió. um
árið í havna-og brúgvagjaldi.
Nýggi Smyril og Ritan:
Um nýggi Smyril kemur at sigla 2 túrar um dagin og Ritan óbroytt, verður samlaða gjaldið eftir galdandi takstum 5,8 mió. um árið í havna-og brúgvagjaldi.
Samráðingar hava verið á politiskum og embætismannastøði um havna- og
brúgvagjaldið, sum landsmyndugleikarnir halda vera ov høgt. Teir vísa á verandi
gjald og tunga raksturin av Strandferðsluni, og at Smyril óbeinleiðis er við til at
skapa meira virksemi í Tórshavnar Havn.
Teir biðja tí kommunalu myndugleikarnar um at vísa samfelagssinn og um at
lækka gjaldið munandi.
Samráðingar hava síðani verið við SL um takstir, har partarnir komu ásamt um at
broyta árliga havna- og brúgvagjaldið úr 5,8 mió. til 2,8 mió. - hetta kunnu
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landspolitikarar taka undir við, men ein endalig avtala skal staðfestast á landsstýrisfundi og av løgtinginum á fíggjarlógini.
Gjaldið verður ikki hækkað, um túratalið verður økt.
Regulering:
Samlaða gjaldið verður regulerað eftir prístalinum hjá Hagstovu Føroya.
Tilmæli frá havnameistaranum:
Mælt verður til
at
at

geva 3 mió. í avsláttri upp á havna-og brúgvagjald til nýggja Smyril og Rituna, og
tað samlaða gjaldið verður regulerað eftir prístalinum hjá Hagstovu Føroya.

Fyri gamla Smyril og Rituna verður mælt til at geva samsvarandi avsláttur.
Havnanevndin 30. november 2004: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at
leggja málið um havna- og brúgvagjald fyri býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 13. desember 2004: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við havnanevndini.
Býráðið 16. desember 2004: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

179/04

200402499
Nýggj umsókn frá Tórshavnar Bátafelag um loyvi at keypa ognina til
felagshús ella í øðrum lagi at endurnýggja brúkssáttmálan uppá matr. nr.
177b í Vágsbotni.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Áður hevur Bátafelagið ikki fingið loyvi at keypa ognina, men var leigumálið
longt við bert 2 árum, og eingin ”refusiónsuppgerð” var játtað.
Hetta er felagið ónøgt við og søkir nú av nýggjum um keyp av ognini við
tinglýstum servitutti til Tórshavnar Havn um forkeypsrætt at keypa ognina aftur,
um felagið verður avtikið.
Fíggjarnevndin 18. november 2004: Samtykt at beina málið í havnanevndina.
ískoyti:
Tað er Tórshavnar kommuna, sum er eigari av bygninginum. Tórshavnar havn
hevur so vegna kommununa havt ein brúkssáttmála við Bátafelagið.
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Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at gera langtíðarleigusáttmála við Bátafelagið.
Havnanevndin 7. desember 2004: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 13. desember 2004: Samtykt at mæla býráðnum til at leiga
felagnum hølini í 15 ár og at áseta leiguna til kr. 5.000,00 um árið, sum verður
prístalsviðgjørd.
Býráðið 16. desember 2004: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

180/04

200400436
Avvatning av byggilendinum til ítróttarhøllina í Kollafirði og út- og umbyggingina av skúlanum.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Víst verður til málini um skúla- og ítróttarhøll í Kollafirði, j. nr. 200101198 og
200300389.
Vatntrupulleikar hava stungið seg upp, tí økið ikki er nóg væl avvatnað í sambandi við byggingina av ítróttarhøllini og út- og umbyggingina av skúlanum.
Neyðugt er at grava dren bæði fram við sjálvari høllini, men eisini longri burtur
frá høllina. Hetta fyri at taka tær ofta stóru mongdirnar av vatni, sum landslagið
aftanfyri er atvoldið til.
Skúlaverkætlanin hevur havt stórar trupulleikar av at avvatna økið, tá ið nógv
avfall hevur verið, og tí er neyðugt í sambandi við út- og umbyggingina av
skúlanum at leggja uppfyri slíkum vatnmongdum.
Hjálagt er kostnaðarmeting, kr. 278.000,00, frá eftirlitinum á ítróttarhallarverkætlanini.
Kostnaðarmetingin hevur verið til viðgerðar í umsitingini og skal viðmerkjast, at
hon ikki er heilt nøktandi, og tískil er neyðugt at játta eina størri upphædd, sum
eisini umfatar óvæntaðar útreiðslur og mvg 6,25%.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla fíggjarnevndina til at játta upphædd
350.000 kr til endamálið.
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Fíggjarnevndin 13. desember 2004: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við tilmælinum hjá tekniska stjóranum og býararkitektinum og at játta kr.
350.000,00 av konto 90 – skúlabygging.
Býráðið 16. desember 2004: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

181/04

200401434
P/F Sundsneystini Magnus S. Petersen: Umsókn um leigu av lendi á Sundi til
bygging av neystum
Lýsing av málinum - samandráttur:
Umsitingin hevur móttikið umsókn um leigu av lendi til bygging av neystum inni
á Sundi
Umsitingin hevur ikki havt tíð at viðgera málið, men avtala er gjørd við
umsøkjaran um at koma á fundin at kunna nærri um verkætlanina, soleiðis at
nevnd og umsiting kann fáa betri hóming av, hvat málið snýr seg um.
Byggi- og býarskipanarnevndin 7. juni 2004: Magnus Petersen og Hákun
Steingrímsson greiddu frá ætlanini.
Nevndin samdist um, at umsitingin arbeiðir víðari við málinum at leggja fyri
nevndina aftur.
Ískoyti:
Umboð fyri stigtakararnar hava verið á fundi við umsitingina og hava víst á, hvat
økið ætlanin skal fremjast á.
Tekningar av verkætlanini eru innkomnar.
Ætlanin er at byggja 3 lonir av neystum. Lonirnar koma at standa longs við
bryggjukantin.
Niðasta lonin: Ein dupultrøð ætlað at rúma 48 neystum (2 x 24) er til longdar 89
m og til breiddar 18,60 m. Fyribils ætlanin er, at neystini verða til longdar 9m
breið 3,50 m og hurðahæddin verður 3,50 m
Miðlonin: Ein dupultrøð ætlað at rúma 36 neystum (2 x 18) er til longdar 93,8 m
og til breiddar 24,6 m. Fyribils ætlanin er, at neystini verða til longdar 12 m,
breiddar 5 m og hurðahæddin verður 5 m.
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Ovasta lonin: Ein eikulttrøð ætlað at rúma 18 neystum (1 x 18) er til longdar 89 m
og til breiddar 12,4 m. Fyribils ætlanin er, at neystini verða til longdar 12 m,
breiddar 5m og hurðahæddin verður 5 m.
Millum neystalonirnar eru 15 metrar til tess at geva gott pláss í sambandi við
dráttin av bátunum.
Strekkið frá vegginum á niðastu lonini til bryggjukantin er 36 metrar.
Omanfyri ovastu lonina hava vit lagt av parkeringsbásar til 25-30 bilar, sum
skuldi verið hóskandi.
Upptøkan av bátunum er við syðra bryggjukant, sum er til longdar 12-14 metrar
og har er so ætlanin at taka bátarnar upp, so tað eigur at verða ein partur av tí
leigaða lendinum.
Annað alternativ:
Víst var á av tykkum um tað kundi verið eitt alternativ hjá okkum, at kommunan
ístaðin læt lendi sunnan fyri bryggjuna planerað og leigaði hetta út til okkara.
Fortreytin hjá okkum er, at tað fíggjarliga ber til, og vit síggja ikki møguleikan
fyri slíkari verkætlan. Vit kunna so ikki verða við í slíkum, tí tá fer kostnaðurin
eftir okkara tykki út um alt mark, og vit fáa ikki tað nøgd av neystum, sum er
fortreytin fyri at fáa tey niður í ein sømiligan prís. Hertil kemur, at vit arbeiða við
eini tíðarætlan, har farið skal vera í holt við byggingina móti vári 2005, og alt skal
verða liðugt í august mánað sama ár.
Skuldi eitt alternativ verið valt, so hevði besta staðið ikki verið inni á Sundi, men
at Skálatrøð var tikin til endamálið, men tað er so onnur søga, sum vit upp á
forhond ikki mettu fór at vinna frama.
Byggiloyvi:
Hvussu vit velja at lata neystini síggja út, er so upp til okkum at avgera, og tá er
tað sjálvandi frammarlaga, at verkætlanin fíggjarliga hongur saman, og at vit fáa
dygdargóð neyst. Vit eru fegnir um at tit vilja vera okkum góðir í ráðum um,
hvussu neystini skulu síggja út, men tað verður so vent aftur til tað, tá søkt verður
um byggiloyvi. Vit eru sjálvandi áhugaðir í, at tað verður ein snøgg bygging og
eitt gott umhvørvi har.
Fyribils er so talan um at byggja tær lonirnar, sum vit hava víst á, og hetta víkir
rættiliga nógv frá tí siðbundnu neystabyggingini, sum vanligt hevur verið í
Føroyum, men helst er hetta bíligasta loysnin.
Viðmerking:
Um so er, at nevndin ætlar at leiga stigtakarunum omanfyrinevnda øki og at loyva
bygging av neystum í B9 økinum er neyðugt at geva frávik frá byggisamtyktini.
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Byggi- og býarskipanarnevndin 21. juni 2004: Umsitingin greiddi frá málinum.
Samtykt at heita á býararkitektin um at samráðast við umsøkjararnar við støði í
uppruna uppskotinum.
Ískoyti:
Býararkitekturin hevur eftir áheitan gjørt uppskot til skipanarætlan inni á Sundi,
sum í stórum byggir á teimum tankum, sum vóru førdir fram á fundinum 21. juni
2004 í byggi- og býarskipanarnevndini.
Hjálagt kortskjal j. nr.:
Hjálagt kortskjal j.nr.:

200401434-16
200401434-17

mát 1:2000
mát 1:500

Uppskotið hevur verið fyrilagt umsøkjaranum.
Somuleiðis hevur býarskipanardeildin kunnað umsitingina í Tórshavnar havn um
uppruna umsóknina og uppskotið hjá býarskipanardeildini.
Skipanaruppskotið hjá býarskipanardeildini leggur upp til at arbeitt verður í
tveimum stigum.
1. stig er staðsett á eystasta partinum av planeraða lendinum í einum uml. 65
metra breiðum øki, ið strekkir seg frá havsíðu og heilt niðan undir hinumegin
vegin.
Økið er bygt við blandaðum støddum av neystum, og verður mett at rúma uml. 50
neyst á henda hátt.
2. Stig er staðsett eystan fyri Sundsá, og er meira skipað fram við vatnsíðuni, uml.
50 metrar niðan frá.
Hetta stigið verður mett at kunna húsa umframt einum verksmiðjubygningi,
umleið 45-50 neystum. Fyrimunurin við at fara henda veg, er at vinnast kann tilfar
á landi, at byggja bátahyl við og harvið skapa fleiri møguleikar fyri smábátaumhvørvi í økinum.
Tórshavnar havn hevur latið inn skriv, hjálagt j. nr. 200401434-15.
Umsøkjarin hevur síðani latið nýggjar tekningar inn, har teir hava minkað verkætlanina nakað, og søkja nú um góðkenning og tilsøgn um leigu av lendi grundað
á hesar. Hjálagt j. nr. 200401434-14.
Vísandi til at økið, talan er um, liggur í umráðispartinum B9, har Umráðisparturin
B9 verður lagdur til vinnu, ið beinleiðis ella óbeinleiðis eru útflutningsfremjandi
og til virksemi, ið hava samband við hesar vinnur. Herumframt verður økið
tryggjað til verandi elverk og seinni útbygging av verkinum, skal støða takast til
hvørs slík neystabygging kann loyvast, ella um ásetingarnar í almennu
byggisamtyktini fyri økið skulu broytast.

Blað nr.:

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
16. desember 2004

6048
Formansins merki:

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at nevndin tekur støðu til, um
nevndin er sinnað at leiga umsøkjaranum økið samsvarandi nýggju umsóknini.
Ella at nevndin heitir á umsitingina um at arbeiða víðari við málinum við atliti til
uppskotið um skiparnarætlan frá býarskipanardeildini j. nr. 200401434-16 og
skriv frá Tórshavnar havn, j. nr. 200401434-15, at leggja fyri nevndina aftur.
Byggi- og býarskipanarnevndin 23. august 2004: Nevndin samtykti at mæla
býráðnum til, um havnanevndina og fíggjarnevndina, at taka undir við
uppskotinum um skipanarætlan frá byggi- og býarskipanardeildini um at skipa
part av økinum á Sundi til neystabygging, har eisini bátahylur kann gerast, j. nr.
200401434-18. Endarligt uppskot verður at gera í samstarvi millum byggi- og
býarskipanardeildina og Tórshavnar havn.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at taka undir við skrivi frá Tórshavnar havn j. nr
200401434-15. Í skrivinum verður mælt frá at byggja neystini á havna/ídnaðarøkinum, men heldur at arbeiða við einari langtíðarloysn fyri bátapláss, neyst,
smiðju og felagshúsi á økinum eystan fyri havna/ídnaðarøkið.
Havnarnevndin 14. september 2004: Nevndin metir at málið um stig 1 er
áhugavert, men metir ikki, at málið er klárt til støðutakan. Mælir til at nærri
samráðingar verða tiknar upp við umsøkjararnar.
Samtykt at beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina. Biðið verður um at fáa
málið aftur í havnanevndina.
Ískoyti:
Umsitingin hevur móttikið nýggja umsókn frá umsøkjarinum, har søkt verður um
nýtt leiguøki. (Umsóknin er hjáløgd sum digital fíla við original journaliserað hjá
TK)
Umsitingin hevur arbeitt víðari við ætlanini, sum varð send út í havnanevndina, og
verður hon eisini løgd fram á fundinum. Umsitingin hevur ikki viðgjørt nýggju
umsóknina, vísandi til samtyktina hjá byggi- og býarskipanarnevndini 23. august
2004, har greitt varð samtykt at arbeiðast skuldi víðari við uppskotinum hjá
býarskipanardeldini, j. nr. 200401434-18.
Umsitingin fekk eina frágreiðing um nýggju verkætlanina frá umsøkjaranum, og
hevur yvir fyri teimum víst á fleiri vansar við nýggju umsóknini í mun til
uppskotið hjá býarskipanardeildini.
Byggi- og býarskipanarnevndin 15. september 2004: Nevndin er sinnað at
broyta ásetingarnar fyri eystara part av B9 økinum í beinari linju frá verandi
kaikanti, uml. 6.000 m2 , at umfata neystabygging og annað smábátavirksemi.
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Eisini samtykti nevndin, at býararkitekturin samráðist við umsøkjararnar um at
broyta byggiætlanina m.a. soleiðis, at tilkoyring verður innan fyri omanfyri
nevnda øki, at leggja fyri nevndina aftur á komandi fundi.
Ískoyti:
Býararkitekturin hevur havt fund við umsøkjaran við tí endamáli at kunna um
støðuna hjá byggi– og býarskipanarnevndini í málinum og fyri at kanna
møguleikarnar fyri, at umsøkjarin kann skipa seg í samsvari við samtyktina hjá
nevndini.
Umsøkjarin hevur greitt frá, at hann metir ikki hetta verða møguligt, og fer at
koma við einum nýggjum uppskoti.
Umsitingin hevur gjørt skipanaruppskot, ið heldur seg til samtyktina, har hædd er
tikin fyri ynskinum hjá umsøkjaranum um at útvega so nógv neyst sum til ber j.
nr. 200401434.
Byggi- og býarskipanarnevndin 4. oktober 2004: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen, Schumann Hjaltalin og Jógvan Arge, samtykti at mæla
býráðnum um havnanevndina og fíggjarnevndina at leiga umsøkjarunum økið
vídd 6.290 m2 til byggilendi og vídd 1.435 m2 til útkoyring og veg, sambært
kortskjali dagfest 4. oktober 2004 av nevndini, treytað av at vegurin verður
gjørdur við minst 6 m breiðari koyribreyt.
Ein minniluti, Jákup Suni Joensen, tekur støðu á seinri fundi.
Harumframt samtykti nevndin at heita á býráðið um at broyta ásetingarnar fyri
eystara part av B9 økinum í beinari linju frá verandi kaikanti, uml. 6.290 m2 , at
umfata neystabygging og annað smábátavirksemi.
Ískoyti:
Í skrivi frá p/f Faroe Agency verður víst á, at russar hava ynski um at byggja
oljutangar og goymslu til pakning á Sundi. Víðari verður víst á, at neystaætlanin
forðar fyri einari víðari útbygging av bryggjuni.
Tilmæli:
Við tí í huga, at neystaætlanin kann forða fyri aðrari vinnuligari menning á vinnuog havnaøkinum á Sundi, mælir havnameistarin til at útseta málið.
Havnarnevndin 29. oktober 2004: Ein meiriluti, Bjarti Mohr, Jákup Suni
Joensen og Leivur Hansen, samtykti at heita á umsitingina um skjótast gjørligt at
kanna, hvussu ítøkiligar vinnuætlanirnar á Sundi eru, og at útseta støðutakanina til
neystaætlanina, til greiða er fingin á hesum.
Ein minniluti, Høgni Mikkelsen og Tórfinn Smith, tekur undir við meirilutanum í
byggi- og býarskipanarnevndini.
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Ískoyti:
Sjúrður Olsen, býráðslimur, krevur málið fyri býráðið til støðutakan.
Býráðið 25. november 2004: Fyrst varð atkvøtt um uppskotið frá Leivi Hansen
um at beina málið aftur í havnanevndina, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 6 ímóti.
Fyri atkvøddu: Jákup Suni Joensen, Bjarti Mohr, Elin Lindenskov, Hildur
Eyðuns dóttir og Leivur Hansen
Ímóti atkvøddu: Schumann Hjaltalin, Høgni Mikkelsen, Sjúrður Olsen, Beate L.
Samuelsen, Tórfinn Smith og Jan Christiansen
Greiddu ikki atkvøðu: Heðin Mortensen og Jógvan Arge.
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmælið í byggi og býarskipanarnevndini 4.
oktober 2004, ið varð samtykt við 8 atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Høgni Mikkelsen, Schumann Hjaltalin, Sjúrður
Olsen, Beate L. Samuelsen, Tórfinn Smith, Jógvan Arge og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddu: Jákup Suni Joensen, Bjarti Mohr, Elin Lindenskov, Hildur
Eyðuns dóttir og Leivur Hansen.
Ískoyti:
Áheitan frá Hilduri Eyðunsdóttir, Elini Lindenskov og Leivi Hansen um at fáa
málið fyri býráðið til nýggja viðgerð.
Býráðið 16. desember 2004: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Leivur Hansen,
um at beina málið í fíggjarnevndina, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 8 atkvøðum
ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Hildur Eyðunsdóttir, Jógvan
Arge og Leivur Hansen.
Ímóti atkvøddu: Jákup Suni Joensen, Høgni Mikkelsen, Bjarti Mohr, Schuman
Hjaltalin, Sjúrður Olsen, Beate L. Samuelsen, Tórfinn Smith og Jan Christiansen.
Síðan varð atkvøtt um tilmæli frá Jan Christiansen, at Býráðið heldur fast við
samtyktina tann 25. november 2004, og ger leigusáttmála við Sundsneystini p/f
undir stovnan v/Magnus S. Petersen, advokati, líknandi tí, sum gjørdur er við p/f
Asfaltverkið, har árligi leigukostnaðurin í løtuni er kr. 20,00 fyri m2 og leigutíðin
er 20 ár, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 5 atkvøðum ímóti.
Fyri atkvøddu: Høgni Mikkelsen, Schumann Hjaltalin, Sjúrður Olsen, Beate L.
Samuelsen og Tórfinn Smith.
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Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Hildur Eyðunsdóttir, Jógvan
Arge og Leivur Hansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Jákup Suni Joensen, Bjarti Mohr og Jan Christiansen.
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