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20/15 Uppsamlingsmál ár 2015 : Býráðslimir - farloyvi 14 dagar ella
meir
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir

Fundardagur
26.02.2015

Málnr.
20/15

Journalnr.
15/00279-5

Málslýsing:

Sjúrður Olsen hevur boðað frá, at honum berst frá at røkja starv sítt sum býráðslimur
í meira enn samfullar 14 dagar.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av
tiltakslimi, ið er Jan Christiansen, eru loknar.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Samtykt.
[Lagre]
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21/15 Uppsamlingsmál ár 2015 : Býráðslimir - farloyvi 14 dagar ella
meir
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir

Fundardagur
26.02.2015

Málnr.
21/15

Journalnr.
15/00279-6

Málslýsing:

Halla Samuelsen hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja starv sítt sum
býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av
tiltakslimi, ið er Rúni Djurhuus, eru loknar.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Samtykt.
[Lagre]
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22/15 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2015
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðsfundir

Fundardagur
26.02.2015
26.02.2015

Málnr.
47/15
22/15

Journalnr.
15/00579-1
15/00579-1

Málslýsing:
Sambært kunngerð nr. 89 frá 15. oktober 2008 um roknskaparverk kommununnar o.t. § 10
skulu kommunur innraportera roknskapardátur hvønn mánað til Fíggjarmálaráðið.
Sambært § 9 skal kommunustýrið góðkenna.
Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevnd 26. februar 2015: Góðkent.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt góðkent.
[Lagre]
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23/15 Navn til vinnuøkið við Velbastaðvegin
Viðgjørt av
1 Gøtunavnanevnd
2 Mentamálanevndin
3 Gøtunavnanevnd
4 Mentamálanevndin
5 Býráðsfundir

Fundardagur
03.11.2014
26.11.2014
02.02.2015
11.02.2015
26.02.2015

Málnr.
3/14
236/14
1/15
20/15
23/15

Journalnr.
14/02665-1
14/02665-1
14/02665-1
14/02665-1
14/02665-1

Málslýsing:
Áheitan er komin frá vinnusamskiparanum hjá Tórshavnar kommunu um at seta eitt
navn á vinnuøkið við Velbastaðvegin.
Í sambandi við ynski frá fyritøkum, sum hava sítt virksemi í vinnuøkinum, um at
dagføra økið við m.a. at geva økinum navn og snøgga og betra verandi vegakervi,
ætlar kommunan nú at geva vinnuøkinum navn. Ymisk uppskot eru, so sum
Vinnuøkið Vest, Vinnuøkið við Velbastaðvegin og Vinnuøkið í Vika.
Ein annar møguleiki er at skriva út eina navnakapping.
Gøtunavnanevnd 03. november 2014: Nevndin samtykti at mæla til, at vinnuøkið verður
nevnt ʺVinnuøkið í Vikaʺ.
Tilmæli:
Trivnaðastjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við tilmælinum hjá
gøtunavnanevndini.
Mentamálanevndin 26. november 2014: Samtykt at beina málið aftur í gøtunavnanevndina
við uppskoti um at broyta navnið til «Úti í Vika».
Gøtunavnanevnd 02. februar 2015: Nevndin samtykti at mæla til navnið ʺÚti í Vikaʺ.
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við gøtunavnanevndini.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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24/15 Velbastaðvegur – Kirkjubøvegur, um broyting av
gøtunøvnunum
Viðgjørt av
1 Gøtunavnanevnd
2 Mentamálanevndin
3 Mentamálanevndin
4 Býráðsfundir

Fundardagur
03.11.2014
26.11.2014
11.02.2015
26.02.2015

Málnr.
2/14
239/14
23/15
24/15

Journalnr.
14/04894-3
14/04894-3
14/04894-3
14/04894-3

Málslýsing:
Heitt er á Gøtunavnanevndina um at viðgera málið. Navnið á vegastrekkinum er
broytt frá Velbastaðvegur til Kirkjubøarvegur. Atfinningarnar eru, at navnið er broytt í
landsadressuskránni í 2008, uttan at tað er viðgjørt í gøtunavnanevndini og samtykt í
avvarðandi nevnd og býráðnum.
Starvsfólk á teknisku deild kemur at greiða frá málinum.
Gøtunavnanevnd 03. november 2014: Nevndin samtykti at mæla til, at verandi gøtunøvn
verða varðveitt.
Tilmæli:
Trivnaðastjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við tilmælinum hjá
gøtunavnanevndini.

Mentamálanevndin 26. november 2014: Málið varð umrøtt og útsett.
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt, at vegastrekkið frá Marknagilsvegnum til
Velbastaðar skal eita Velbastaðarvegur og er framhald av Velbastaðarvegnum frá
rundkoyringini við Dr. Dahls gøtu/J. C. Svabos gøtu.
Kirkjubøarvegur byrjar frá norðaru avkoyringini til Velbastaðar.
Vísandi til mál 14/02665 um vinnuøkið Úti í Vika, verður harumframt samtykt, at vegastrekkið
frá krossinum, har síðugøturnar eru Stiðjagøta, Slættanesgøta, Akranesgøta, Mykinesgøta
og við Sandá, skal eita Úti í Vika.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt at taka undir við mentamálanevndini tó
soleiðis, at málið um navnið á vegastrekkinum frá krossinum, har síðugøturnar eru
Stiðjagøta, Slættanesgøta, Akranesgøta, Mykinesgøta og við Sandá verður beint aftur í
mentamálanevndina.
[Lagre]
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25/15 Nøvn til tveir vegir í Havnardali
Viðgjørt av
1 Gøtunavnanevnd
2 Mentamálanevndin
3 Býráðsfundir

Fundardagur
02.02.2015
11.02.2015
26.02.2015

Málnr.
3/15
24/15
25/15

Journalnr.
14/05519-3
14/05519-3
14/05519-3

Málslýsing:
Tørvur er á nøvnum til tveir vegir í Havnardali, og Tekniska deild hevur biðið
gøtunavnanevndina um uppskot. Annar vegurin gongur frá landsvegnum við
Norðasta horn út til vatnbyrgingina í Havnardali. Hin vegurin er ein síðuvegur frá
nevnda vegi niðan til fjósini hjá ríðingarfeløgunum. Vegirnir eru merktir við reyðum á
hjálagda korti.
Gøtunavnanevnd 02. februar 2015: Nevndin samtykti at mæla til, at vegurin út í Havnardal
verður nevndur ʺLíggjasarvegurʺ eftir havnarmanni, sum var við til at gera vegin og búði har í
nógv ár, og at vegurin niðan til fjósini verður nevndur ʺReiðgøtaʺ.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við gøtunavnanevndini.
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt at vegurin út í Havnardal verður nevndur
ʺLiasarvegurʺ og at vegurin niðan til fjósini verður nevndur ʺReiðgøtaʺ.
[Lagre]
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26/15 Frítíðarskúlin Spírin í Havnardali
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Mentamálanevndin
4 Fíggjarnevnd
5 Býráðsfundir
6 Býráðsfundir
7 Mentamálanevndin
8 Fíggjarnevnd
9 Býráðsfundir

Fundardagur
12.02.2014
10.04.2014
15.05.2014
19.05.2014
22.05.2014
25.06.2014
11.02.2015
18.02.2015
26.02.2015

Málnr.
3/14
60/14
122/14
142/14
107/14
135/14
16/15
31/15
26/15

Journalnr.
14/01091-1
14/01091-1
14/01091-1
14/01091-1
14/01091-1
14/01091-1
14/01091-1
14/01091-1
14/01091-1

Málslýsing:
Frítíðarskúlin í Hornabø var settur á stovn í 1996 og er bert normeraður til 40 børn.
Barnatalið vaks tó so skjótt, at hann rættiliga tíðliga gjørdist ov lítil. Tí bleiv Spírin, sum
verandi frítíðarskúli í Havnardali eitur, boðin okkum í 2005 sum eitt alternativ eftir ætlan eitt
stutt tíðarskeið.
At byrja við fóru 20 børn út í Spíran, men barnatalið vaks støðugt, og tí var gjørt av at hava
allan 2. flokk har úti, meðan 1. flokkur varð verandi í Hornabø.
Í 2010, tvey ár eftir at ein varandi loysn av røttum skuldi verið gjørd, var vorðið so trongt í
Spíranum, at neyðugt varð at leiga níggju arbeiðsbingjur frá byggifelagnum TG Verk at hava
afturat leigaðu hølunum hjá Føroya Ríðingarfelag.
Við børnunum í 3. flokki eru nú 70-75 børn til samans í Hornabø og í Spíranum, og tað er
umleið tvífalt so nógv, sum frítíðarskúlin upprunaliga varð normeraður til.
Sæð úr einum námsfrøðiligum sjónarhorni og fyri trivnaðin hjá børnunum var tað sera
beinrakið í síni tíð at stovnseta úti-frítíðarskúla Spíran úti í Havnardali. Børnini trívast óføra
væl har úti, har tey sleppa at vera úti í náttúruni, at fáast við djórini og spæla bóndur, og har
dentur annars er lagdur á fysiskt virksemi. Tey læra um náttúruna við at brúka hana og virka í
henni. Her er felags ábyrgd av djórahaldinum, jarðardyrkanini, hegning og bygging.
Í Spíranum verður tað stutt sagt lagt í børnini at fara væl við náttúruni og vera góð við
kríatúrini, samstundis sum tey fáa eina rætta, ópyntaða mynd, sum er í samsvar við
veruleikan, av, hvussu náttúran og dýrini verða gagnnýtt av okkum menniskjum. At børnini
trívast sera væl í Spíranum sæst serliga við, at børn, ið annars hava trupult við at tillaga seg,
klára seg fínt her. Eisini vísa kanningar, at børn, sum eru nógv úti, eru minni sjúk enn børn, ið
eru nógv inni.
Við at byggja ein nýggjan frítíðarskúla í Havnardali kunnu bráfeingis trupulleikarnir við
plásstroti fáa eina varandi loysn, samstundis sum hann kann verða øllum børnum í
kommununi, frá skúlaaldri og upp í 18 ár, til fragd og frama.
Eftir ætlan verður frítíðarskúlin í Hornabø/Spíranum, sum í dag hevur børnini í
Venjingarskúlanum, partur av nýggja Vesturskúlanum. Tað er tó átrokandi at fáa gjørt
umstøðurnar í Havnardali nøktandi til nýggj loysn fyriliggur.
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Í mun til fyrireikingar at gera heildarætlan fyri frítíðarskúlaøkið hevur verið nevnt sum uppskot
at byggja ein úti-frítíðarskúla ella náttúruskúla, sum eftir eini skipan var felags fyri allar
frítíðarskúlar/skúlar í kommununi, so at øll børn fingu lut í hesum øðrvísi tilboði. Spírin er í
dag staðsettur í D2 øki, ítróttarøki, men ein meira hósandi staðseting er hinumegin
ríðibreytina fram við vegnum inn í Havnardal. Hetta økið er tó D1 øki, frílendi. Ein bygging á
økinum krevur broyting í byggisamtyktini.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla til prinsippiella viðgerð av
uppskotinum um at byggja ein úti-frítíðarskúla ella náttúruskúla í Havnardali, og í hesum
sambandi taka støðu til at heita á teknisku nevnd um broyting í byggisamtyktini.
Mentamálanevndin 12. februar 2014: Umrøtt og avgjørt at skipa ein temadag um
frítíðarskúlaøkið í Tórshavnar kommunu 5. mars 2014, kl. 12.00.
Ískoyti:
Temadagur um frítíðarskúlaøkið var 26. mars 2014.
Støðan hjá Spíranum í Havnardali er í løtuni tann, at leigusáttmálin um bingjurnar er
uppsagdur, tí bingjurnar vóru í sera ringum standi.
Harumframt hevur Arbeiðseftirlitið í skrivi til kommununa staðfest, at vælferðarskipanin fyri
starvsfólkini í leigaðu hølunum hjá Ríðingarfelagnum er ikki nøktandi, og kommunan er biðin
um at greiða frá, hvussu ætlanin er at loysa málið.
Víst verður annars til málslýsingina omanfyri bæði um framtíðar ætlan fyri Spíran, sum
síggjast skal saman við byggiætlanin um nýggjan Vesturskúla, og bráðfeingis tørv á hølum til
frítíðarskúla ætlað børnunum í 2. og møguliga 3. flokki í Venjingarskúlanum.
Eingin játtan er tøk til bráðfeingis loysn, og sum støðan er, kann kommunan ikki veita trygd
fyri frítíðarskúlaplássi til onnur enn børnini í 1. flokki í Venjingarskúlanum, og sum halda til í
Hornabø.
Mest nærliggjandi bráðfeingis loysn í Havnardali er modulloysn antin leigað ella keypt at seta
á tann partin av økinum, sum er D2 ítróttarøki, tvs. á sama stað ella í nánd av har, sum
Spírin hevur hildið til. Hølistørvurin er størri, um kommunan eisini sigur upp leiguavtaluna við
Ríðingarfelagið. Neyvari meting um hølistørv og kostnaðarmeting skal gerast.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla til, at játtan verður fingin til
vega at útvega Spíranum fyribilshøli í Havnardali, og at tað í hesum sambandi verður gjørd
neyvari meting um hølistørv.
Mentamálanevndin 10. april 2014: Nevndin er samd um at finna eina loysn, eins og
kostnaðarætlan fyri hølistrupulleikunum hjá frítíðarskúlanum í Havnardali at leggja fyri aftur
mentamálanevndina.
Mentamálanevndin 15. mai 2014: Umsitingin legði fram ætlan og kostnaðarmeting fyri
fyribilsloysn áljóðandi kr. 3,7 mió við øllum. Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson, Sigrún Mohr og Bogi Andreasen mæla til at játta 3,7 mió til endamálið av kontu
5775 L57016 golfvøllur, og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
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Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Samtykt at taka undir við meirilutanum í mentamálanevndini og
at játta upphæddina av íløguætlanini fyri 2014 til golfvøllin, umframt at upphæddin til
golfvøllin verður játtað á íløguætlanini 2015. Málið beint í býráðið.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Einmælt samtykt.
Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarandi nenvd og leggjast
fyri fíggjarnevndina og býráðið.
Verkætlanin er nú liðug og vísir eina meirútreiðslu uppá kr. 68.000.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri børn og ung mæla til, at meirútreiðslan verður fíggjað av
3175, íløgukarminum til barnaansing og at verkætlanin verður lokað.
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]

Blað nr.: 11
Býráðsfundir
26. februar 2015

Formansins merki:

27/15 Hoyvíkar skúli - høvuðsumvæling og dagføring
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevnd
4 Býráðsfundir
5 Mentamálanevndin
6 Mentamálanevndin
7 Fíggjarnevnd
8 Býráðsfundir

Fundardagur
10.04.2014
15.05.2014
19.05.2014
22.05.2014
20.10.2014
11.02.2015
18.02.2015
26.02.2015

Málnr.
61/14
123/14
143/14
108/14
208/14
17/15
32/15
27/15

Journalnr.
14/01124-8
14/01124-8
14/01124-8
14/01124-8
14/01124-8
14/01124-8
14/01124-8
14/01124-8

Málslýsing:
Hoyvíkar skúli, er upprunaliga bygdur í 1976. Síðan er hann útbygdur í 1992 og 2001.
Hoyvíkar skúli er eyðkendur við eini stórari glaspyramidu upp úr takinum. Skúlin er býttur upp
soleiðis, at tvær hallir eru við skúlastovum rundanum. Í gomlu høllini er námsfrøðiligur
tænastudepil. Í kjallaranum eru smíðstova og evningsstova, og á loftinum eru
hondarbeiðsstova, køkur, sangstova og heilsusystir. Í nýggjasta partinum av skúlanum eru
alis- og evnafrøði og lívfrøði. Í smábarnaskúlanum eru 1. og 2. flokkur og frítíðarskúli.
Í Hoyvíkar skúla ganga næmingar úr 1. upp í 9. flokk. Skúlin er ætlaður til tveir flokkar í
hvørjum árgangi. Í skúlanum eru haraftrat næmingar í serflokkum, tørvur er á trimum stovum
til henda bólkin.
Í skrivi frá skúlastýrinum dagfest 3.september 2013 verður víst á, at neyðugt er at umvæla og
dagføra skúlan. Skúlastýrið ger vart við, at karmarnir eru ótíðarhóskandi á fleiri hættir.
Umstøðurnar til handverk og list eru ikki nóg góðar, sum dømi verður evningsstovan nevnd.
Starvsfólkarúmið er ov lítið, og umstøðurnar hjá lærarunum til fyrireiking og fundir eru ikki
nøktandi.
Mentamálanevndin hevur samtykt ein yvirskipaðan skúlapolitikk í Tórshavnar kommunu, sum
eisini setur krøv, tá nýggir skúlar verða bygdir, og tá verandi skúlar verða um- ella útbygdir (
mál 2007-0504/4). Í samtyktini stendur m.a. , at umstøðurnar hjá næmingum og lærarum
skulu verða góðar til eina fjølbroytta undirvísing við atliti at undirvísingarhølum, serstovum,
fakhølum, arbeiðsrúmum hjá lærarum og næmingum og felagshøll til undirvísingartiltøk og
sosiala samveru.
Høvuðsumvæling og dagføring av Hoyvíkar skúla eigur at verða framd sambært hesi
samtykt. Mett verður, at høvuðsumvælingin kann ikki bíða longur, og tí eiga fyrireikingar av
bráðfeingis umvæling og dagføring av Hoyvíkar skúla at verða settar í verk nú.
Í 2005 bleiv ein støðulýsing gjørd av skúlanum, og vísti hendan, at tørvur er á stórum ábótum
í bygninginum.
Niðurstøðan í hesi støðulýsing var greið. Har stóð m.a. : “Sum heild kann sigast, at 1. og 2.
byggistig treingja til størri ábøtur, serliga útveggurin og vindeyguni krevja stórar ábøtur.
Meðan í 3. byggistigi er neyðugt við broytingum í gólvinum. Mest átrokandi er at umvæla 2.
byggistig.”
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Húsaumsitingin hevur gjørt ávísar umvælingar út frá støðulýsingini. Men orsakað av, at
skúlanum tørvar so stórar og umfatandi umvælingar serliga á útveggunum, eigur leisturin, ið
brúktur er í høvuðsumvælingararbeiðnum í Eysturskúlanum, at verða nýttur.
Í fíggjarætlanini fyri 2013 á konto 4175 Dagføring av skúlum eru tvær milliónir settar av til
Hoyvíkar skúla.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og leiðarin á verkætlanardeildini mæla til, at umboð fyri
mentamáladeildina, húsaumsitingina og skúlaleiðsluna saman við ráðgeva gera eitt
kostnaðarmett upplegg fyri høvuðsumvælingina. Uppleggið verður gjørt við støði í
støðulýsingini frá 2005 og viðmerkingum frá skúlaleiðslu og umsiting. Síðani verður
umvælingarætlanin løgd fyri mentamálanevndina.
Í fíggjarætlanini fyri 2013 á konto 4175 Dagføring av skúlum eru 2.000.000 kr. settar av til
Hoyvíkar skúla. Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og leiðarin á verkætlanardeildini mæla til
at játta 200.000 kr. av hesi upphædd til ráðgevarauppgávuna.
Mentamálanevndin 6. november 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið
í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 13. november 2013: Samtykt.
Býráðið 28. november 2013: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Tað er ikki pláss fyri øllum núverandi virksemi í skúlanum. So skal Hoyvíkar skúli halda fram
sum nú, er neyðugt at økja um fermetrarnar. Haraftrat er umráðandi, at hann verður
dagførdur, so hann lýkur krøv til nútíðarundirvísing.
Hetta skúlaárið er undirvísing í tónleiki flutt í Hoyvíkar kirkju, og í 9. árgangi er bert ein
flokkur. Men komandi skúlaár eru tveir flokkar í hvørjum árgangi og at hava tónleik í kirkjuni,
er ikki ein haldgóð loysn. Sostatt er neyðugt at útvega eina tónleikastovu og eitt vanligt
undirvísingarhøli til skúlaárið 2014/2015.
Í sambandi við høvuðsumvæling av Hoyvíkar skúla er neyðugt at fáa greiði á, um talan er um
umvæling og dagføring í verandi kørmum, ella um útbygging kann koma upp á tal, so rúm
verður fyri øllum virkseminum, sum nú er í skúlanum.
Umboð fyri mentamáladeildina, verkætlanardeildina og leiðslu skúlans vísa á tveir
møguleikar at víðka karmarnar í skúlanum.
Annar er, at lítli skúlabygningurin, har eisini frítíðarskúlin og Klubb 188 halda til í dag, verður
brúktur til skúlavirksemi burturav við plássi til forskúla, 1., 2. og 3 flokk. Á ovaru hæddini í lítla
skúlanum eru tvær dupultstovur, har 1. og 2. flokkur eru. Her kunnu 2. og 3. flokkur hava
sínar heimastovur. Í niðaru hæddini skulu so høli innrættast til forskúla og 1. flokk.
Fyrimunur við hesi loysn er, at øll innskúlin verður savnað á einum stað, men fortreyt er, at
nýggjur bygningur verður bygdur til frítíðarskúlan og Klubb 188.
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Hin møguleikin er, at mittasti parturin av skúlanum verður tikin niður og bygdur upp aftur í
tveimum hæddum. Skúlin flytur tá úr lítla skúlanum, so at hann kann brúkast til frítíðarskúla
og Klubb 188 burturav. Pláss verður tá eisini til frítíðarskúla til forskúlabørn.
Við hesi loysn verður pláss fyri tí virksemi, sum er í skúlanum í dag, og møguligt verður at
hava ein dagførdan skúla, sum ikki stendur aftan fyri hinar skúlarnar í høvuðsstaðarøkinum.
Mett verður, at høvuðsumvælingin er so umfatandi, at prísmunurin ímillum at høvuðusmvæla
miðpartin á skúlanum og at taka hann niður og byggja av nýggjum er ikki so stórur.
Harumframt fer tað neyvan at bera til at hava alla undirvísingina í skúlanum, meðan
umvæling, møgulig bygging og dagføring fer fram. Mett verður, at frægasta loysn fyri
skúlagongdina er at fáa til vega fyribilshøli, soleiðis at ein partur av skúlanum húsast har,
meðan arbeitt verður.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at arbeiða víðari eftir ætlan, har bygt verður
uppí sjálvan skúlan, so at alt skúlavirksemið rúmast har. Í mun til bráðfeingis tørvin á hølum
verður mælt til at kanna møguleikar fyri fyribilshølum.

Tað er ikki pláss fyri øllum núverandi virksemi í skúlanum. So skal Hoyvíkar skúli halda fram
sum nú, er neyðugt at økja um fermetrarnar. Haraftrat er umráðandi, at hann verður
dagførdur, so hann lýkur krøv til nútíðarundirvísing.
Hetta skúlaárið er undirvísing í tónleiki flutt í Hoyvíkar kirkju, og í 9. árgangi er bert ein
flokkur. Men komandi skúlaár eru tveir flokkar í hvørjum árgangi og at hava tónleik í kirkjuni,
er ikki ein haldgóð loysn. Sostatt er neyðugt at útvega eina tónleikastovu og eitt vanligt
undirvísingarhøli til skúlaárið 2014/2015.
Í sambandi við høvuðsumvæling av Hoyvíkar skúla er neyðugt at fáa greiði á, um talan er um
umvæling og dagføring í verandi kørmum, ella um útbygging kann koma upp á tal, so rúm
verður fyri øllum virkseminum, sum nú er í skúlanum.
Umboð fyri mentamáladeildina, verkætlanardeildina og leiðslu skúlans vísa á tveir
møguleikar at víðka karmarnar í skúlanum.
Annar er, at lítli skúlabygningurin, har eisini frítíðarskúlin og Klubb 188 halda til í dag, verður
brúktur til skúlavirksemi burturav við plássi til forskúla, 1., 2. og 3 flokk. Á ovaru hæddini í lítla
skúlanum eru tvær dupultstovur, har 1. og 2. flokkur eru. Her kunnu 2. og 3. flokkur hava
sínar heimastovur. Í niðaru hæddini skulu so høli innrættast til forskúla og 1. flokk.
Fyrimunur við hesi loysn er, at øll innskúlin verður savnað á einum stað, men fortreyt er, at
nýggjur bygningur verður bygdur til frítíðarskúlan og Klubb 188.
Hin møguleikin er, at mittasti parturin av skúlanum verður tikin niður og bygdur upp aftur í
tveimum hæddum. Skúlin flytur tá úr lítla skúlanum, so at hann kann brúkast til frítíðarskúla
og Klubb 188 burturav. Pláss verður tá eisini til frítíðarskúla til forskúlabørn.
Við hesi loysn verður pláss fyri tí virksemi, sum er í skúlanum í dag, og møguligt verður at
hava ein dagførdan skúla, sum ikki stendur aftan fyri hinar skúlarnar í høvuðsstaðarøkinum.
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Mett verður, at høvuðsumvælingin er so umfatandi, at prísmunurin ímillum at høvuðusmvæla
miðpartin á skúlanum og at taka hann niður og byggja av nýggjum er ikki so stórur.
Harumframt fer tað neyvan at bera til at hava alla undirvísingina í skúlanum, meðan
umvæling, møgulig bygging og dagføring fer fram. Mett verður, at frægasta loysn fyri
skúlagongdina er at fáa til vega fyribilshøli, soleiðis at ein partur av skúlanum húsast har,
meðan arbeitt verður.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at arbeiða víðari eftir ætlan, har bygt verður
uppí sjálvan skúlan, so at alt skúlavirksemið rúmast har. Í mun til bráðfeingis tørvin á hølum
verður mælt til at kanna møguleikar fyri fyribilshølum.

Mentamálanevndin 10. april 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Mentamálanevndin 15. mai 2014: Umsitingin legði fram ætlan og kostnaðarmeting fyri
fyribilsloysn áljóðandi kr. 2,7 mió við øllum. Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson, Sigrún Mohr og Bogi Andreasen mæla til at játta 1,8 av íløgukontu til Hoyvíkar
skúla og kr. 0,7 mió av íløgukontu til Vesturskúla til endamálið, og at beina málið í býráðið
um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Annfinn Brekkstein luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Samtykt at taka undir við meirilutanum í mentamálanevndini og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Einmælt samtykt.
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið.
Ískoyti
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarandi nevnd og leggjast
fyri fíggjarnevndina og býráðið.
Verkætlanin er nú liðug og vísir eina meirútreiðslu uppá kr. 30.000.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til, at meirútreiðslan verður fíggjað av 4175,
íløgukarminum til dagføring av skúlum og at verkætlanin verður lokað.
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Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at loka verkætlanina og játta kr. 30.000 av
íløgukarminum 4175 dagføring av skúlum.
Vísandi til samtykt nevndarinnar 10. apríl 2014 um at arbeiða víðari við ætlan at byggja uppí
sjálvan skúlan til tess, at alt skúlavirksemið kann rúmast har, verður harumframt samtykt at
játta kr. 445.000 av íløgukarminum til dagføring av skúlum til íløgukontu L41013 Hoyvíkar
skúli, høvuðsumvæling og dagføring, til at fáa til vega tørvslýsing, skitsuprojekt og
kostnaðarmeting fyri uppíbygging og høvuðsumvæling, herundir hvussu skúlavirksemið kann
skipast, meðan byggiarbeiðið fer fram og tíðarætlan tí viðvíkjandi. Arbeiðið skal leggjast fyri
nevndina til regluliga fundin í juni 2015.
Málini beinast í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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28/15 Arbeiðseftirlitið : Eftirlitsvitjan á Dagstovninum Birkilund um
inniklima, møguliga er blámusoppur í bygninginum matr. nr. 727et,
Tórshavn (2012-0493)

Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
2 Býráðsfundir
3 Mentamálanevndin
4 Fíggjarnevnd
5 Býráðsfundir

Fundardagur
30.10.2014
20.11.2014
11.02.2015
18.02.2015
26.02.2015

Málnr.
219/14
226/14
18/15
35/15
28/15

Journalnr.
14/02485-33
14/02485-33
14/02485-33
14/02485-33
14/02485-33

Málslýsing:
Í sambandi við eftirlitsvitjan á Dagstovninum Birkilund hevur Arbeiðseftirlitið tikið loftsplátu til
nærri kanningar. Kanningarúrslitið gevur ábendingar um, at bygningurin kann vera fongdur
við blámusoppi. Eftirlitsvitjanin staðfesti fleiri lekar undir loftinum í bygninginum, og at blettir
eru á fleiri loftsplátum. Arbeiðseftirlitið hevur í skrivi givið kommununi boð um at seta í verk
støðukanning av fukti og blámusoppi í bygingingum.
Kommunan hevur biðið HMP Consult gera hesa kanning, sum væntandi bera okkum úrslitið
um tríggjar vikur.
Fyri tíð síðan, tá ítøkiliga varð arbeitt við at stovnurin skuldi gerast kommunalur, varð gjørd
ein støðulýsing til tess at staðfesta, hvørjum standi bygningurin var í. Heitt varð á HMP
Consult at gera støðulýsingina, sum varð liðug í mars 2009. Sum avtalað hevur HMP Conslut
raðfest og staðfest hvørjar ábøtur vóru átroðkandi, minni átroðkandi og ábøtur, sum mælt
varð til blivu gjørdar. Hesar raðfestingar vóru kostnaðarmettar, og sum sæst niðanfyri eiga
munandi ábøtur at verða gjørdar á bygningin.
Fyrsta raðfesting inniheldur í høvuðsheitum at skifta takið og alt sum har til hoyrir, eisini
loftsklæðingin innanfyri. Eisini eru ábøtur á ventilatiónina við í hesum. Raðfesting 2 inniheldur
útvendiga bjálving og klæðing av betongveggunum, og raðfesting 3 er millum annað at skifta
hvítvørur og gera aðrar ábøtur á m.a. gólvini.
Niðanfyri er ein uppseting út frá støðulýsingini og tí, sum mett er kemur afturat.
Raðfesting 1
Raðfesting 2
Raðfesting 3
Samlað

kr 4.683.882
kr 445.000
kr 475.000
kr 5.603.882

Hesi tøl eru uttan ókent, uttan mvg, uttan ráðgeving og eftirlit, uttan prístalsviðgerð og
projektumsiting.
Verður Birkilund samanborin við Dagstovnin í Hoyvík, eru ávís viðurskifti, ið ganga aftur.
Báðir stovnarnir eru tiknir í brúk í 1983 sum sjálvsognarstovnar, báðir hava havt lekar frá
takinum í fleiri ár, betongútveggir eru partvís í báðir bygningunum.
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Brúka vit eina samlaða kostnaðarmeting við støði í støðulýsingini frá 2009, kann hetta
roknistykkið setast upp:
Samlað kostnaðarmeting
Ókent 30%
Prístalsviðgerð
Samlað

kr. 5.603.882
kr. 1.681.164
kr. 200.000
kr. 7.484.046

Ráðgevara útreiðslur 12%
Projektumsiting hjá TK
Samlað uttan mvg
Samlað við 6,25% mvg (536.383)

kr. 898.085
kr 200.000
kr 8.582.131
kr 9.118.514

Mentamálanevndin 14. mars 2012: Jóan Petur Hentze, trivnaðarstjóri, kunnaði um málið.
Fíggjarnevndin 21. mars 2012: Jóan Petur Hentze, trivnaðarstjóri kunnaði um málið.
Ískoyti:
HMP Consult hevur latið kommununi omanfyri nevndu kanning við fleiri tilmælum, sum
kommunan síðani hevur virkað eftir. Bráðfeingistilmæli var at tetta allar lekar í tekjuni og við
vindeygabond v.m., og at gera eina høvuðsreingerð at fáa sonevndu MM-tølini niður á
nøktandi støði. Harumframt at fáa luftskifti at virka optimalt. Eisini var rátt frá at nýta 3 høli.
Hetta eru tó at meta sum fyribils átøk, og sum lýst omanfyri er neyðugt við umfevnandi
høvuðsumvæling. Í hesum sambandi hevur umsitingin mett rættast at steingja bygningin í
summar, og at børnini fáa dagstovnapláss í øðrum hølum.
Eftir umbøn hevur HMP Consult gjørt kostnaðarmeting fyri høvuðsumvæling. Sum alternativ
til hetta er eisini gjørd kostnaðarmeting av at taka bygningin niður og byggja nýggjan stovn í
somu stødd.
Høvuðsumvæling av verandi bygningi, við nýggjari tekju, nýggjum klædningi og nýggju
tekniskum installatiónum íroknað kravdar dagføringar í m.a. neyðhurðar og rýmingarleiðir er
mett til kr. 20-21 mió v/mvg.
Ein niðurtøka og burturbeingin av verandi bygningi, byggja nýggjan bygning í somu stødd og
nýgerð av uttanumøki er mett at kosta kr. 33-34 mió v/mvg. Tá er roknað við einum miðal
fermetraprísi á kr. 20.000.
Hóast broytingar í barnatalinum, er tørvur á júst hesum stovninum. Hann er millum størstu
stovnar í kommununi, og harumframt er hann einasti stovnur aftrat Lítlaskógi, sum serliga
hevur eysturbýin sum upptøkuøki.
Ein høvuðsumvæling við nøkrum dagføringum av eitt nú brunaviðurskiftum,
konstruktiónstrupulleikum og líknandi er fyribils mett til kr. 20-21 mió v/mvg. Ein
høvuðsumvæling vil tó ikki loysa uppá fleiri minni heppin viðurskifti viðvikjandi funktiónum,
hvussu góður bygningurin er fyri rørslutarnað, orkunýtslu o.ø.
Ein nýbygging er dýrari, men tá fæst ein stovnur, sum lýkur øll nútíðar krøv, eins og tað eisini
gevur møguleika fyri at skipa bygningin á grundini øðrvísi, soleiðis at betri umstøður fáast á
útiøkinum.
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Neyðugt er tí við prinsippavgerð um, hvørt bygningurin skal høvuðsumvælast ella takast
niður og nýggjur byggjast upp í staðin á sama stað. Tað er lítil ivi um, at besta
framtíðartryggjaða loysnin bæði í mun til kostnað og funktiónir er at taka bygningin niður og
byggja nýggjan stovn, sum er normeraður til nakað sama tal av børnum.
Neyðugt er eisini at gera ætlan fyri, hvussu arbeiðið skal raðfestast í mun til íløguætlanina í
øllum førum frá 2013. Eingin íløgujáttan er tøk á grein 3 Børn og ung.
Í mun til at seta fígging av til at fyrireika eina verkætlan, hvørt tað so er høvuðsumvæling ella
nýbygging, so kann játtast fáast til vega frá sparingini í sambandi við pedagogverkfallið konta
3215 Aðrar útreiðslur. Har eru kr. 3.673.085 tøkar.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, leiðarin á barna- og ungdómsdeildini og leiðarin á
húsaumsitingini mæla til at taka burtur verandi bygning og byggja nýggjan bygning til
dagstovnin Birkilund á sama grundøki. Harumframt verður mælt til at játta kr. 3 mió av kontu
3215 Aðrar útreiðslur til at fyrireika byggiverkætlan, og at sett verður bygginevnd.
Mentamálanevndin 16. mai 2012: Leiðarin á húsaumsitingini kunnaði um málið. Samtykt at
biðja umsitingina um eina gjølla fakliga frágreiðing um støðuna á stovninum til næsta fund.
- Frágreiðing løgd fram.
Mentamálanevndin 13. juni 2012: Nevndin samtykti at mæla til at taka burtur verandi
bygning og byggja nýggjan bygning til dagstovnin Birkilund á sama grundøki. Harumframt
mælir nevndin til at játta kr. 3 mió av kontu 3215 Aðrar útreiðslur til at fyrireika
byggiverkætlan, at sett verður bygginevnd og at avseta pening til byggingina á fíggjarætlanini
2013 og 2014 og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 20. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt.
Býráðið 26. juli 2012: Einmælt samtykt.
Trivnaðarnevndin 7. april 2014: Samtykt at seta í verk býráðssamtyktina frá 26. juli 2012, at
bjóða arkitektauppávuna út alment, at játta tøku upphæddina á íløguætlanini til endamálið og
beina málið um fíggjarnevndina í býráðið.
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Samtykt at mæla býráðnum til at bjóða arbeiðið at
høvuðsumvæla bygningin út sum undirhondsboð millum tveir arbeiðstakarar.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti at taka undir við
fíggjarnevndini.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla
Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam, Bjørghild Djurhuus, Elin
Lindenskov, Sjúrður Olsen, Rúni Djurhuus og Heðin Mortensen
Greiddi ikki atkvøðu: Marin Katrina Frýdal.

Blað nr.: 19
Býráðsfundir
26. februar 2015

Formansins merki:

Ískoyti:
Víst verður til býráðssamtykt 22. mai 2014 um at bjóða út arbeiðið at høvuðsumvæla
dagstovnin Birkilund. Arbeiðið varð boðið út til tveir 2 arbeiðstakarar og eitt tilboð kom inn,
tað er frá Húsavarðatænastuni.
Tilboðið er eftirkannað. Mett verður, at soppatrupulleikarnir verða loystir, men eisini, at allar
neyðugar veitingar eru ikki við í tilboðnum, og at týðandi dagføringar eru heldur ikki fevndar
av tilboðnum. Við støði í innkomna tilboðnum, eftirkanningini av tilboðnum og seinni
samráðing við tilboðsveitaran, verður nú dagført tilboð latið kommununi fyri
umvælingarætlanina, sum í størri mun tryggjar, at allar veitingar eru við, og at umvælingin
verður nøktandi og uppfyllir tey krøv, ið sett verða í dag, eisini í mun til orkunýtslu.
Ætlanin er at hava eina nýggja dagførda kostnaðarmeting og eina dagførda tíðarætlan klárt
til fundin.
Ískoyti (nr. 2):
Umsitingin hevur fingið tilboðið frá Húsavarðatænastuni. Tilboðið er eftirhugt og dagført,
soleiðis at allar veitingar eru við, samstundis sum stovnurin verður umvældur soleiðis, at atlit
verða tikin til tey krøv, sum í dag verða sett til bjálving, el, ventilatión osv.
Tilboðið frá Húsavarðatænastuni

kr. 14.481.000 uttan mvg

Arbeiðið umfatar í stuttum:
- Øll takkonstruktiónin, uttan sperrur, verður skift út
- Útveggir verða gjørdir av nýggjum, alt uttan stórviður
- Øll vindeygu og allar úthurðar verða nýggjar, út træ/alu
- Útveggir og tak verður bjálvað 50 mm meira enn í dag.
- Útveggur í kjallaranum verður bjálvaður uttan og pussaður
- Allir skilaveggir verða klæddir við gips
- Verandi linolium á gólvunum verður skift út við nýtt
- Allir listar verða útskiftir
- Bygningurin verður málaður uttan og innan, alt íroknað
- El-arbeiði verður gjørt soleiðis at SEV kann góðkenna bygningin eftir dagsins reglum
- Nakað av sanitet og hitainnlegging
- Nýtt ventilatiónsanlegg verður sett upp á ovaru hædd (nøkur smá anlegg)
- CTS stýring verður sett up
- Lendisarbeiði fram við bygninginum.
At rudda bygningin og at seta verandi innbúgv inn í bygningin aftur er ikki við í tilboðnum.
Tíðarætlan:
Arbeiðið er mett at taka 10 mánaðir. Um arbeiðið kann byrja beinanvegin, so kann alt
arbeiðið verða liðugt til 1. august 2015.
Á íløguætlanini eru kr. 8,5 mió tøkar til Birkilund
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at taka av
tilboðnum frá Húsavarðatænastuni soleiðis, at kommunan ger sáttmála fyri arbeiðið upp til kr.
14,5 mió.

Blað nr.: 20
Býráðsfundir
26. februar 2015

Formansins merki:

Mentamálanevndin 8. oktober 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta írestandi
fíggjartørvin við umraðfesting av íløgum at taka upp á eykafundi.
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Samtykt at játta írestandi fíggingina av
íløgukarminum 2015.
Fíggjarnevnd 22. oktober 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Tilmæli:

Trivnaðarstjórin og tekniski stjórin mæla til at umraðfesta íløgur soleiðis, at játta 5,5
mió. kr. av konto 7175 framfluttur íløgukarmur tyrvingarpláss til dagstovnin Birkilund
L31004.
Trivnaðarnevndin 7. april 2014: Samtykt at seta í verk býráðssamtyktina frá 26. juli 2012, at
bjóða arkitektauppávuna út alment, at játta tøku upphæddina á íløguætlanini til endamálið og
beina málið um fíggjarnevndina í býráðið.
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Samtykt at mæla býráðnum til at bjóða arbeiðið at
høvuðsumvæla bygningin út sum undirhondsboð millum tveir arbeiðstakarar.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti at taka undir við
fíggjarnevndini.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla
Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam, Bjørghild Djurhuus, Elin
Lindenskov, Sjúrður Olsen, Rúni Djurhuus og Heðin Mortensen
Greiddi ikki atkvøðu: Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
Víst verður til býráðssamtykt 22. mai 2014 um at bjóða út arbeiðið at høvuðsumvæla
dagstovnin Birkilund. Arbeiðið varð boðið út til tveir 2 arbeiðstakarar og eitt tilboð kom inn,
tað er frá Húsavarðatænastuni.
Tilboðið er eftirkannað. Mett verður, at soppatrupulleikarnir verða loystir, men eisini, at allar
neyðugar veitingar eru ikki við í tilboðnum, og at týðandi dagføringar eru heldur ikki fevndar
av tilboðnum. Við støði í innkomna tilboðnum, eftirkanningini av tilboðnum og seinni
samráðing við tilboðsveitaran, verður nú dagført tilboð latið kommununi fyri
umvælingarætlanina, sum í størri mun tryggjar, at allar veitingar eru við, og at umvælingin
verður nøktandi og uppfyllir tey krøv, ið sett verða í dag, eisini í mun til orkunýtslu.
Ætlanin er at hava eina nýggja dagførda kostnaðarmeting og eina dagførda tíðarætlan klárt
til fundin.
Ískoyti (nr. 2):
Umsitingin hevur fingið tilboðið frá Húsavarðatænastuni. Tilboðið er eftirhugt og dagført,
soleiðis at allar veitingar eru við, samstundis sum stovnurin verður umvældur soleiðis, at atlit
verða tikin til tey krøv, sum í dag verða sett til bjálving, el, ventilatión osv.
Út frá tilboðnum verður mett, at samlaði kostnaðurin verður íalt kr. 19 mió, alt íroknað.
Kostnaðurin kemur soleiðis fram:
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Arbeiðið umfatar í stuttum:
- Øll takkonstruktiónin, uttan sperrur, verður skift út
- Útveggir verða gjørdir av nýggjum, alt uttan stórviður
- Øll vindeygu og allar úthurðar verða nýggjar, út træ/alu
- Útveggir og tak verður bjálvað 50 mm meira enn í dag.
- Útveggur í kjallaranum verður bjálvaður uttan og pussaður
- Allir skilaveggir verða klæddir við gips
- Verandi linolium á gólvunum verður skift út við nýtt
- Allir listar verða útskiftir
- Bygningurin verður málaður uttan og innan, alt íroknað
- El-arbeiði verður gjørt soleiðis at SEV kann góðkenna bygningin eftir dagsins reglum
- Nakað av sanitet og hitainnlegging
- Nýtt ventilatiónsanlegg verður sett upp á ovaru hædd (nøkur smá anlegg)
- CTS stýring verður sett up
- Lendisarbeiði fram við bygninginum.
At rudda bygningin og at seta verandi innbúgv inn í bygningin aftur er ikki við í tilboðnum.
Tíðarætlan:
Arbeiðið er mett at taka 10 mánaðir. Um arbeiðið kann byrja beinanvegin, so kann alt
arbeiðið verða liðugt til 1. august 2015.
Á íløguætlanini eru kr. 8,5 mió tøkar til Birkilund. Neyðugt verður sostatt at útvega kr. 10,5
mió aftrat, sum kunnu fáast til vega við at umraðfesta íløgur.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at taka av
tilboðnum frá Húsavarðatænastuni soleiðis, at kommunan ger sáttmála fyri arbeiðið upp til kr.
14,5 mió, og at játtaðar verða kr. 19 mió til alt arbeiðið.
Mentamálanevndin 8. oktober 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta írestandi
fíggjartørvin við umraðfesting av íløgum at taka upp á eykafundi.
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Samtykt at játta írestandi fíggingina kr. 10,5 mió av
íløgukarminum 2015.
Fíggjarnevnd 22. oktober 2014: Samtykt at taka undir við mendamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og tekniski stjóri mæla til at umraðfesta íløgur soleiðis, at játta 5,5 mió. kr. av
konto 7175 framfluttur íløgukarmur tyrvingarpláss til dagstovnin Birkilund L31004.
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Fíggjarnevnd 30. oktober 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen, Annfinn
Brekkstein, Tróndur Sigurðsson samtyktu at taka undir við tilmælinum.
Jógvan Arge tekur støðu á býráðsfundinum.
Býráðið fyri læstum hurðum 30. oktober 2014: Viðgjørt fyri opnum hurðum.
Býráðið fyri læstum hurðum 20. november 2014: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari
ímóti.
Marin Katrina Frýdal tekur ikki undir við tilmælinum, og vísir til samtyktina í trivnaðarnevndini
7. apríl 2014, at byggja ein nýggjan dagstovn, tí royndirnar vísa, at kostnaðarmeting ongantíð
heldur við slíkum høvuðsumvælingum.
Fíggjarnevnd 30. oktober 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen, Annfinn
Brekkstein, Tróndur Sigurðsson samtyktu at taka undir við tilmælinum.
Jógvan Arge tekur støðu á býráðsfundinum.
Býráðsfundir 30. oktober 2014: Atkvøtt varð um tilmæli, ið varð samtykt við 12 atkvøðum
fyri og einari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi
Andreasen, Sjúrður Olsen, Jákup Dam og Jógvan Arge.
Ímóti atkvøddi: Marin Katrina Frýdal.
Marin Katrina Frýdal tekur ikki undir við tilmælinum, og vísir til samtyktina í trivnaðarnevndini
7. apríl 2014, at byggja ein nýggjan dagstovn, tí royndirnar vísa, at kostnaðarmeting ongantíð
heldur við slíkum høvuðsumvælingum.
Býráðsfundir 20. november 2014: Samtykt við aðru viðgerð við 12 atkvøðum fyri og einari
ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi
Andreasen, Sjúrður Olsen, Jákup Dam og Jógvan Arge.
Ímóti atkvøddi: Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
Áðrenn byggiverkætlanin fór í gongd, varð alt verandi innbúgv í Birkilund ruddað út. Ætlanin
var, at tað skuldi endurnýtast og setast innaftur í bygningin, tá hann er liðugt umvældur.
Stafest er, at innbúgvið er gamalt og illa viðfarið, og meginparturin av leysum innbúgvi og
køkum kann ikki nýtast aftur.
Mett verður, at køkar, KT útgerð, borð, stólar, gardinur, køksútgerð, leikur og annað leyst
innbúgv kostar 2 mió uttan mvg.
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Spæliplássið og garðurin uttandura er í ringum standi. Mettur kostnaður fyri niðurtøku,
hampan av verandi, grevstur, veitan og ísetan av uttandura møblum og spæliútgerð er
aljóðandi 500.000 kr. uttan mvg.
Leyst innbúgv
Spælipláss og garður
6,25% mvg

kr. 2.000.000
kr.
500.000
kr.
156.250

Til samans er kostnaðurin

kr. 2.656.250 við mvg.

Samlaða játtanin til høvuðsumvælingina er 19 mió. Lagt er ikki upp fyri útreiðslum til innbúgv
og útiøkið. Mett verður neyðugt at fáa hesi keyp og arbeiði gjørd, skal stovnurin virka fullgott
aftur.
Á íløgukarminum til barnaansing frá 2014 er játtan kr. 14 mió tøk. Henda er ætlað til bygging
av dagstovni í Kollafirði. Tilboð er komið inn um bygging av hesum stovni. Málið verður lagt til
politiska støðutakan um stutta tíð, men greitt er, at tørvur verður á meirjáttan til stovn í
Kollafirði á íløgujáttanini í 2016.
Til ber at játta kr. 2,7 mió til innbúgv og útiøkið og harvið fáa Birkilund lidnan av hesum
íløgukarmi, og at neyðuga restfíggingin til stovn í Kollafirði verður fingin til vega á
íløguætlanini 2016.
Í mun til høvuðsumvælingina skal tann játtan, sum í íløgukarminum fyri 2013 og 2014 er sett
av til Birkilund, kr. 5,55 mió, og íløgujáttanin til Birkilund í 2015, kr. 5 mió, játtast til projektið
Birkilund L31004.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og tekniski stjórin mæla til at játta kr. 2,7 mió av framflutta íløgukarminum til
barnaansing til innbúgv, útiøkið v.m. í sambandi við høvuðsumvælingina av Birkilund. Eisini
verður mælt til at játta kr. 5,55 mió, sum er avsett á karminum til Birkilund í 2013 og 2014, og
kr. 5 mió., sum eru avsettar í 2015, til projekt L31004 Birkilund.
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Í sambandi við útbygging av Tórsvølli skulu áskoðaraplássini í suðurendanum á Tórsvølli
takast niður og møguliga endurnýtast í Gundadali. Verkfrøðingastovan v/ Magnus P. Gaard
hevur átikið sær at standa fyri fyrireikingunum og kanna møguleikarnar at endurnýta
elementini, og sambært frágreiðing frá fundi 6.11.2012 skulu kostnaðarmetingar gerast fyri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niðurtøku av øllum bygningslutum á sunnara enda á tribununi og upplagring av lutum,
sum ikki skulu brúkast aftur beinanvegin
Uppskot til at brúka so nógv av tribunu-elementunum, trappur o.t., sum til ber, við ovara
enda á Ovara vølli
Kanna møguleikan at brúka evt. avlop av tribunu-elementum, trappum o.t. millum HB og
B36 húsið ella aðrastaðni
Kanna kostnaðin fyri element veitt á byggiplássið
Meting av ráðgevara- og eftirlitsarbeiðinum fyri pkt. 1, 2, 3 og 4 hvør sær.
Samlað kostnaðarmeting av pkt. 1 til 5.

Verkfrøðingastovan hevur sent Tórshavnar notat 19.11.2012 við hesum metingum.
Ískoyti:
Eftir umbøn hevur Verkfrøðingastovan latið gera uppskot til niðurtøku av tribununi á
suðursíðuni og við ymsum møguleikum fyri beinleiðis enduruppseting á ovara vølli í
Gundadali (norðurendin og millum HB-húsið og B36-húsið) og Tórsbreyt umframt at goyma á
Skarðshjalla til seinni endurnýtslu.
Áskoðarakapasiteturin á ovara vølli er ríkiliga góður sum er. Til tess at skapa eina betri heild,
verður mett skilabest at brúka nakað av tribununi aftur við at fylla út tómrúmið millum HBhúsið og B36-húsið. Sambært uppskotinum kunnu 27 elementir endurnýtast, og økist
stólatalið við 528. Arbeiðið verður gjørt soleiðis, at til ber seinni at gera yvirdekking úr stáli við
sama skapi sum á HB- og B36-húsunum.
Samlaður kostnaður fyri niðurtøku og flyting av tribunum til Skarðshjalla er kr. 800.000
u/mvg. Kostnaður fyri montagu av tribunu millum HB- og B36 húsið er kr. 780.000 u/mvg.
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Samlað umleið kr. 2.025.000. Við mvg og ókendum verður kostnaðurin um kr. 2.400.000.
Játtan er tøk á íløguætlanini konta 5775 ítróttaranlegg.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 2,4 mió av kontu 5775
ítróttaranlegg til niðurtøku av tribununi á suðurendanum á Tórsvølli, at seta í alt 27 elementir
uppaftur millum HB- og B36-húsini, og at flyta rest á Skarðshjalla til seinni endurnýtslu.
Mentamálanevndin 5. desember 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið
í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 12. desember 2012: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Elin Lindenskov,
Sjúrður Olsen og Bogi Andreasen, mælir býráðnum til at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Marin Katrina Frýdal, mælir býráðnum frá at taka undir við tilmælinum vísandi
til, at hon heldur áskoðarakapasitetin vera nóg stóran sum er, og at plássið heldur átti at
verið nýtt til at útvega borðtennisítróttini betri umstøður.
Býráðið 13. desember 2012: Einmælt samtykt at taka undir við meirilutanum í
fíggjarnevndini við teirri broyting, ikki at seta tey 27 elementini upp millum HB- og B36-húsini
og at játta 1,5 mió av konto 5775.
Ískoyti:
Í sambandi við, at prosjekteringsarbeiðið hjá FSF av nýggja bygninginum á suðurendanum er
komið longri, eru nøkur viðurskifti, sum hava stóran týdning fyri heildarútbyggingarætlanina
av Tórsvølli, sum støða má takast til.
1.

Í sambandi við útbjóðingina hjá FSF av jørðarbeiðinum fyri nýggja bygninginum á
Tórsvølli, varð tilboð eisini heintað uppá at lækka vegin inn á Tórsvøll. Hetta var ikki
upprunaliga í ætlanunum, men spurningurin varð tikin upp at gera hetta arbeiðið,
meðan jørðarbeiðið kortini var í gongd. Ført varð fram, at hetta kostar minni at gera nú,
enn um tað skal gerast seinni, eins og eisini praktiskir fyrimunir eru í mun til arbeiðið
hjá vallarvørðinum. Um vegurin verður lækkaður eftir, at bygningurin er liðugur, er
neyðugt at brekka fyri vegnum, tí hellan er so tætt við bygningin. Hetta er dýrari enn at
spreingja, meirkostnaðurin mettur at verða um kr. 150.000-250.000. Articon, sum hevði
lægsta tilboð samlað uppá jørðarbeiðið og byggibúningina, og sum FSF hevur gjørt
sáttmála við, kann gera hetta arbeiðið fyri kr. 525.703. Arbeiðið fevnir um lækking av
vegnum, gerð av nýggjum skráa og umleggingin av gøtuni niðan á parkeringsplássið
aftanfyri eystaru tribunu. Í sáttmálanum millum Articon og FSF er ein optión í, har tað
ber til at taka av tilboðnum ella at handa tað til kommununa við freist 25. januar 2013,
sí annars notat frá MAP-arkitektum. Arbeiðið liggur uttanfyri fíggjarkarmin hjá FSF.

2.

Í avtaluni millum kommununa og FSF er ásett, at parturin hjá kommununi í sambandi
við niðurtøku av suðurendanum og uppafturbygging av nýggjum áskoðaraplássum í
bygninginum hjá FSF er kr. 6,9 mió samsvarandi kostnaðarmeting frá MAP-arkitektum.
Til ber ikki neyvt at definera, hvør partur av arbeiðinum, sum kommunan eigur at
gjalda, og hvør partur er FSF. Mett verður skilagott at játta samlaða karmin kr. 6,9 mió,
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har tær kr. 1,5 mió, sum áður eru játtaðar til niðurtøkuna av suðurtribununi, er íroknað,
til byggingina. Hetta svarar til uml. 20% av metta byggikostnaðinum. Mett verður eisini
skilagott at gera eina neyvari avtalu við FSF um, hvussu ein møguligur minni- ella
meirkostnaður skal býtast millum kommununa og FSF.
3.

Bygningurin hjá FSF á suðurendanum setir karmarnar fyri restina av byggiverkætlanini
á Tórsvølli, tvs. serliga eysturskýlið og vesturskýlið bæði í mun til hæddarkotur o.líkn
fyri yvirdekking og tribunur, dimensiónir, snið, funktiónalitet, tilfar v.m. Neyðugt er longu
nú at hugsa hesi ymsu byggistigini saman í eina heild, so at samanhangur verður í
byggistigini. Í avtaluni millum kommununa og FSF frá desember 2012 um núverandi
byggistig, er ásett, at prosjektering av eysturskýlinum skal byrja í 2013. Mett verður
skilagott at gera avtalu við MAP-arkitektar um eitt prosjektuppskot um eystur- og
vesturskýlið samsvarandi heildarætlanini sum fyrireiking og møguliga fremjan av
prosjekteringini fyrst av eysturskýlinum, og at játtan verður sett av til endamálið.

Á íløguætlanini fyri 2013 eru settar kr. 10 mió av á kontu 5775 til Tórsvøll. Mælt verður til, at
fíggingin til omanfyri standandi endamál verður henda:
1.
2.
3.

Lækking av atkomuvegi v.m. til Tórsvøll
Niðurtøka av suðurtribunu
Bygging av áskoðaraplássum FSF-bygningur
Fíggjarkarmur prosjektuppskot eystur- og
vesturskýlið og møgulig prosjektering

kr. 525.703
kr. 1.500.000
kr. 5.400.000
kr. 2.574.297
kr. 10.000.000

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 525.703 til arbeiðið
at fáa lækkað atkomuvegin til Tórsvøll v.m. Harumframt verður mælt til at játta kr. 5,4 mió til
byggingina av áskoðaraplássunum í FSF-bygninginum samsvarandi avtaluni við FSF um
fígging frá kommununi uppá í alt kr. 6,9 mió. Mælt verður somuleiðis til at geva umsitingini
heimild at gera avtalu við ráðgeva um at fáa til vega eitt prosjektsuppskot um eystur- og
vesturskýlið samsvarandi heildarætlanini innanfyri írestandi fíggjarkarmin kr. 2.574.297 sum
fyrireiking og møguliga fremjan av prosjekteringina.
Mentamálanevndin 15. januar 2013: Samtykt at taka undir við punkt 1 og 2 omanfyri og
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. Punkt 3 verður tikið upp á næsta fundi.
Fíggjarnevndin 16. januar 2013: Fíggjarnevndin samtykti at mæla býráðnum til at taka undir
við punkt 1, 2 og 3 í tilmælinum frá trivnaðarstjóranum, tekniska stjóra og mentamálaleiðaranum.
Býráðið 24. januar 2013: Einmælt samtykt.
- Kunning.
Mentamálanevndin 10. september 2013: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Høvuðsráðgevin hevur í uppriti dagfest 02.04.14 mælt kommununi og FSF til, at umhugsa at
fremja arbeiði at byggja tribunu á eystaru síðu á Tórsvølli við at gera partalagsavtalu við
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sama arbeiðstakara, sum í løtuni byggir sunnaru tribunu. Uppritið er viðgjørt í fakliga
prosjektbólkinum hjá FSF og kommununi, sum tekur undir við, at soleiðis sum umstøðurnar á
byggimarknaðinum eru í løtuni, kann hetta verða skjótasti og bíligasti hátturin at halda áfram
við byggingini á eystaru síðu.
Høvuðsráðgevin og undirráðgevararnir vísa á, at hetta er eitt øðrvísi byggiarbeiðið, og at
bæði kommunan og høvuðsráðgevin hava góðar royndir við partalagsleistinum frá øðrum
verkætlanum. Teir vísa m.a. á fylgjandi grundgevingar fyri tilmæli sínum:


Byggiarbeiðið á syðru síðu hevur verið í útboði og er tað ikki ókent at halda
áfram við arbeiðstakara í seinni byggistigi. Teir vóru bíligast til lisitatiónina fyri
sunnara enda og eru har á staðnum, kenna prísirnar og fortreytirnar at byggja
á Tórsvølli.



Tilgongdin/tíðin kann styttast, so sleppast kann undan vetrarbygging og ringa
veðrinum, sum higartil hava darva á



Av tí at hetta er eitt øðrvísi byggiarbeiðið, er vandi fyri at tilboðsgevarar
leggja meira enn vanligt upp fyri váðanum við byggingini, og at eitt
útboð tí vil føra til hægri kostna enn metingin.



Um farið verður í partalagssamstarv ber til at minka um váðan hjá
arbeiðstakaranum við, at hann kann verða við í tilgongdini og verða við í
optimeringini.



Hann kann tíðliga tilrættisleggja sítt arbeiði. Ráðgevarnir kunnu taka
optimeringina við í projekteringina og endaliga prosjektið.



Fyrimunurin hjá kommununi og FSF er, at tað ber til at fylgja prísgongdini, og
byggiharrarnir kunnu raðfesta, so trygd er fyri, at prísurin kann halda.



Fíggjarligi fyrimunur er við at fáa stytt um byggitíðina og harvið um
byggiplásskostnaðin

Avbjóðingin verður at tryggja, at arbeiðið ikki verður dýrari enn mett er. Hetta gerst við, at
arbeiðstakarin er opin um sínar eindarprísir og fíggjarviðurskifti annars í tilgongdini, innan
endaligur arbeiðstakarasáttmáli verður undirskrivaður.
Um tað av eini hvørjari orsøk ikki eydnast at fáa semju um prís og tíð, so gevur
partalagsleisturin møguleika fyri, at tað ikki verður farið víðari við partalagnum og eingin
arbeiðstakarasáttmáli verður gjørdur fyrr enn arbeiðið hevur verið bjóðað út.
Um kommunan og FSF meta, at partalagsleisturin er ein gongd leið, verður gjørd ein
partalagsavtala við arbeiðstakaran, sum nágreinar samstarvið millum byggiharra, ráðgeva og
arbeiðstakara. Hetta skal gerast skjótt, fyri at fáa tíðar- og fíggjarligu fyrimunirnar, ið eru
nevndir omanfyri, og eisini áðrenn projekteringin er komin inn í endaspurtin.
Arbeiðstakarin skal hava samsýning fyri arbeiðið, hann ger í hesum fyrsta partinum av
tilgongdini, sum tó verður mótroknað í tilboðnum, um/tá endaligur arbeiðstakarasáttmáli
verður gjørdur. Mett verður at hetta kann gerast fyri 100-200 tús. Kr.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og tekniski stjórin mæla til,
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at heimilað umsitingini at gera partalagssáttmála við MAP og J & K Petersen
um prosjektering og bygging av eystaru síðu á Tórsvølli



at partalagsavtalan gevur kommununi og FSF møguleika at uppsiga
partalagsavtaluna við endan á Fasu 1, um semja ikki fæst um tíðarætlan og
kostnað



at gjaldast kunnu upp til í mesta lagið kr. 200 tús av verandi játtan til Fasu 1 í
partalagstilgongdini



at seta ráðgevum og arbeiðstakara treytir um, at endamálið við at gera
partalagsavtalu er, at spara tíð og at sperrur skulu verða reistar innan veturin
2014



at seta ráðgevum og arbeiðstakara treytir um, at endamálið við at gera
partalagsavtalu er, at spara pening til m.a. byggiplássrakstur og arbeiðið
annars



at Fasa 1 skal verða liðug í seinasta lagi ultimo mai 2014.

Mentamálanevndin 10. april 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina
Fíggjarnevnd 22. apríl 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 22. apríl 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Í sambandi við framhaldandi útbyggingina av Tórsvølli á eytstursíðuni, skal gerast nýggj
avtala við FSF, herundir m.a. um fíggjarliga býtið av íløgukostnaðinum. Umsitingin leggur
fram upppskot til fíggjarligt býti.
Býráðið hevur 13. september 2012 (mál 2012-0903) samtykt ein samlaðan íløgukarm fyri
Tórsvøll 2013-2015 uppá kr. 35 mió kr. Roknast skal við tørvi á meirfígging til byggingina.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og tekniski stjórin mæla til at heimila umsitingini at gera avtalu við FSF um
byggingina, og at tað í hesum sambandi verður tikin politisk støða til fíggjarliga býtið við FSF
og at játta tørvandi fíggingina á íløguætlanini í 2015.
Fíggjarnevnd 06. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at leggja uppskot til
avtalu fyri aftur fíggjarnevndina við atliti til politiska støðutakan og at játta fígging.
Ískoyti:
Umsitingin, ráðgevar og J&K Petersen hava arbeitt við eini partalagsavtalu sambært
býráðssamtykt frá 22. apríl 2014.
Samráðingarnar hava gingið væl og hava verið konstruktivar. Úrslitið av samráðingunum er,
at partarnir eru samdir um ein target-kostnað á kr. 34.708.989 u. mvg. Afturat hesum koma
so aðrar neyðugar byggiharraútreiðslur, so sum íbindingargjøld, mvg. o.l., soleiðis at samlaði
kostnaðurin við mvg verður kr. 39.703.456.
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Viðvíkjandi tíðarætlanini er hon tillaga teir landsdystir, sum verða í heyst og á sumri 2015.
Stálsperrurnar koma upp í hesum árinum, meðan takpláturnar verða verða lagdar á komandi
vár. Tíðarætlanin er sostatt í samsvari við býráðssamtyktina frá 22. apríl 2014.
Fylgibólkurin hjá kommununi og FSF hava viðgjørt málið, og mæla til at gera nøkur tilkeyp
afturat á tilsamans kr. 1.010.760 v. mvg, og verður samlaði kostnaðurin við hesum tilkeypum
tá mettur til kr. 40.714.216 v. mvg.
Fylgibólkurin hevur eisini viðgjørt spurningin um býtið av íløgukostnaðinum fyri sunnaru og
eystaru síðu tilsamans. Sunnara síða er blivin dýrari enn upprunaliga mett, meðan eystara
síða svarar til upprunaligu metingina. Samlaði kostnaðurin fyri sunnaru og eystaru síðu er
mettur til kr. 84.825.741.
Fylgibólkurin samdist um at mæla nevndini í FSF og býráðnum til at partarnir rinda hvør sína
helvt av samlaða kostnaðinum, svarandi til kr. 42.412.871 í part. Nevndin í FSF hevur boða
frá, at tikið verður undir við hesum býtinum.
Tilmæli:
Fylgibólkurin mælir til:
1. at góðkenna uppskotið til partalagsavtalu
2. at góðkenna uppskotið til høvuðsarbeiðstakarasáttmála
3. at góðkenna uppskotið til helvtarbýtið millum kommununa og FSF fyri eystaru og
sunnaru síðu
4. at játtað kr. 12 mió av avsetta íløgukarminum fyri 2014 til verkætlanina
5. at samlaða játtan kommununar fyri 2013-2015 á kr. 35 mió verður hækkað við kr.
7.412.871, samsvarandi pkt. 3 um helvtarbýtið millum partarnr, av samlaða metta
kostnaðinum fyri sunnaru og eystaru síðu.
og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 11. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum, og at írestandi
játtanin kr. 7.412.871 verður fíggjað av íløgukarminum 2015, og beina málið í býráðið um
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 16. juni 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina málið
í býráðið.
Býráðsfundir 16. juni 2014: Atkvøtt varð um tilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við
11 atkvøðum fyri og 2 ímóti.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge; Helena Dam á Neystabø; Tróndur Sigurðsson; Halla
Samuelsen; Bogi Andreasen; Annfinn Brekkstein; Bjørghild Djurhuus; Elin Lindenskov;
Sjúrður Olsen; Sigrún Mohr og Heðin Mortensen.
Ímóti atkvøddu: Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal
Marin Katrina Frýdal hevur serstøðu í hesum máli, tí hon metir ikki at rættir upplýsingar vóru
givinir um máliið á býráðsfundinum 22. apríl 2014.
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið.
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Ískoyti:
Sum partur av samlaða íløgukarminum eru tkr. 20.500 settar á íløguætlanina á 5775 fyri
2015 .
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin biðja um, at upphæddin verður flutt til verkætlanina
L57020, Tórsvøllur.

Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Samtykt við við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún
Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen, Jan
Christiansen, Jógvan Arge og Jákup Dam.
Greiddi ikki atkvøðu:
Marin Katrina Frýdal
[Lagre]
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30/15 Fíggjarætlan 2015 Heilsu- og umsorganartænastan (§ 2)
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir

Samtykt fíggjarætlan 2015
2713 Sambýlið í Hoydølum
2714 Sambýlið í Kollafirði
2715 Sambýlið í Mattalág
2716 Gjald fyri pláss í øðrum
kommunum
2740 Tilhaldið í Tórsgøtu
2741 Dagtilhaldið í Kollafirði
2742 Dagtilhaldið í Nólsoy
2743 Heilræði
2744 Døgurðaskipanin hjá persjónistum
2745 Tiltøk á eldraøkinum
2717 Røktartænastur
Íalt

Uppskot til broyting av FÆ 2015
2731 Gjøld fyri røktartænastur
2730 Fyrisiting
2750 Ansingarsamsýning
2760 Viðlíkahald
2761 Leiga
2720 Heilsuhúsið
2721 Røktartænastur
2722 Tilboð

Fundardagur
09.02.2015
18.02.2015
26.02.2015

Útr.
1.089
1.075
1.089
75
1.350
112
300
1.713
100
86
150.330
157.319

Útr.

Innt.
350
315
350

Netto
739
760
739

160

75
1.350
112
300
1.553
100
86
135.330
141.144

15000
16.175

Innt.
15.000

5.790
2.300
300
29.947
99.033
19.949
157.319

Málnr.
8/15
29/15
30/15

1.175
16.175

Journalnr.
15/00466-1
15/00466-1
15/00466-1

Netto
-15.000
5.790
2.300
0
300
29.947
99.033
18.774
141.144

Í sambandi við yvirtøkuna av eldraøkinum 1. januar 2015 er gjørt uppskot til nýggjan
kontubygnað fyri eldraøkið á grein 2 í fíggjarætlanini. Samlaði fíggjarkarmurin brutto kr. 150,3
mió frá landinum til eldraøkið á grein 2, sum býráðið hevur samtykt 27. november 2014, skal
saman við verandi kommunalu játtanunum til eldraøkið á grein 2 býtast út á ymsu konturnar
samsvarandi ætlaða virkseminum. Samlað upphædd brutto verður tá kr. 157,3 mió.
Sambært uppskotinum verða allar verandi kontur í samtyktu fíggjarætlanini strikaðar. Í staðin
verða nýggjar kontur stovnaðar. Hetta er gjørt samsvarandi krøvum frá Fíggjarmálaráðnum
um ávísar kontur (konturnar 2731-2761) og uppgávubygnaðinum í Heilsu- og
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umsorganartænastuni (konturnar 2720-2722). Uppskot til játtanir fyri einstøku konturnar er
samsvarandi ætlaða virkseminum fyri 2015.
Útgreinandi fíggjarætlanartekstur til ymsu konturnar verður skrivaður. Neyvari lýsing av ymsu
játtanunum verður løgd fram.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og sosialdeildarleiðarin mæla til at samtykkja uppskotið til broyting í
fíggjarætlanini 2015 við nevndu kontum og nevndu upphæddum.

Trivnaðarnevndin 09. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við trivnaðarnevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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31/15 Stuðul til umhvørvistiltøk
Viðgjørt av
1 Náttúru- og umhvørvisnevndin
2 Náttúru- og umhvørvisnevndin
3 Býráðsfundir

Fundardagur
05.11.2014
26.11.2014
26.02.2015

Málnr.
15/14
20/14
31/15

Journalnr.
14/04888-29
14/04888-29
14/04888-29

Lýsing av málinum – samandráttur:
Fyri at menna vitan/tiltøk innan umhvørvið í Tórshavnar kommunu, verður skotið upp, at
heilsu- og umhvørvisnevndin kann veita stuðul til umhvørvisverkætlanir, sum eru til gagns fyri
umhvørvið í Tórshavnar kommunu. Hetta kundi t.d. verið agenda 21 verkætlanir, herundir
grønar skúlar v.m. Stuðul kann verða givin til stovnar, virkir, feløg og einstaklingar.
Í hesum sambandi skal støða verða tikin til:

Hvussu tiltakið skal fíggjast

Hvussu stór upphædd skal játtast pr. ár

Endamál við játtanini

Stuðulstreytir
Neyðugt er, at ein reglugerð ella vegleiðing verður gjørd fyri veitan av stuðli til
umhvørvisverndartiltøk, sí hjáløgdu reglugerð frá Innlendismálaráðnum.
Nevnast kann, at Keypmannahavnar kommuna m.a. hevur eina agenda 21 pulju, sum veitir
stuðul til verkætlanir, sum m. a. kunnar og rágevir brúkaran um umhvørvisvinarlig innkeyp og
um umhvørvið, stuðlar umhvørvisbløðum, kunnandi heimasíðum, fyrilestrum og kampagnum
um umhvørvið, útbúgving av ráðgevum innan burturkast v.m.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at taka undir við uppskotinum og at eitt uppskot til eina
vegleiðing verður gjørd.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 12. januar 2006: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum frá býarverkfrøðinginum um at gera eina reglugerð at leggja fyri nevndina aftur.
Nevndin samtykti eisini, at kommunan søkir Innlendismálaráðið um stuðul sambært § 2 í
galdandi reglugerð fyri stuðul av játtanini til umhvørvis- og náttúruverndartiltøk til
umhvørvisvikuna 2006.
Ískoyti:
Uppskot til reglugerð er hjálagt, sí j.nr. 2006-0036. Umframt hetta skal støða verða tikin til,
hvussu tiltakið skal fíggjast, og hvussu stór upphædd verður sett av pr. ár.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at taka undir við uppskotinum.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 16. februar 2006: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum hjá býarverkfrøðinginum, og at ynski er um, at í § 2, stk. 4, kann undantaksloyvi
verða givið í serligum førum.
Nevndin mælir eisini til, at kr. 250.000,00 verða settar av í fíggjarætlanini 2007.
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Fíggjarnevndin 15. mars 2006: Samtykt taka málið upp aftur í.s.v. fíggjarætlanina fyri 2007.
Ískoyti:
Skotið verður upp, at ein bólkur verður settur at viðgera umsóknir, sum koma inn. Uppskot til
umboð í bólkinum: formaðurin í heilsu- og umhvørvisnevndini og 2 umboð frá heilsu- og
umhvørvisdeildini.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við omanfyri standandi uppskoti.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 16. januar 2007: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum hjá tekniska stjóranum og býarverkfrøðinginum.
Ískoyti:
Víst verður til reglugerð um stuðul til heilsu- og umhvørvistiltøk §3 stk. 1, har umsóknir um
stuðul skulu vera Tórshavnar kommunu í hendi í seinasta lagi 1. februar á hvørjum ári.
Skotið verður upp at broyta freistina í reglugerðini til 1. apríl í hvørjum stuðulsári. Hetta er tí
at ynski er um, at kunngjørt verður í umhvørvisvikuni hvørjar verkætlanir stuðul verður veittur
til.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 20. februar 2007: Nevndin samtykti at taka undir við
uppskotinum og beina málið í býráðið.
Býráðið 22. februar 2007: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
- Reglugerðin hevur nú verið roynd í 2 ár og vísir royndin, at tørvur er á eini endurskoðan av
reglugerðini. Broytingar/tillagingar eru gjørdar til reglugerðina, sí hjálagda notat j.nr. 20060036/12.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á heilsu- og umhvørvisdeildini mæla til, at
tikið verður undir við broytta uppskotinum, og at beina málið í býráðið.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 9. desember 2008: Nevndin samtykti at taka undir við
uppskotinum, tó ynskir nevndin at umsitingin endurskoðar § 2, stk. 4, at leggja fyri nevndina
aftur.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við heilsuog umhvørvisnevndini.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
- Umsitingin hevur endurskoðað §2 stk. 4 í reglugerðini, sí notat j.nr. 2006-0036/15.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á heilsu- og umhvørvisdeildini mæla til at taka
undir við uppskotinum og at beina málið í býráðið.
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Heilsu- og umhvørvisnevndin 6. januar 2009: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum.
Býráðið 29. januar 2009: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Umsitingin hevur endurskoaðað reglugerðina. Greitt verður frá málinum.
Tilmæli: (lagt fram á fundinum)
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin fyri heilsu- og umhvørvisdeildini mæla til at
tikið verður undir við endurskoðaðu reglugerðini, j. nr. 2006-0036/22.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 23. februar 2010: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum.
Býráðið 25. februar 2010: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Tey seinastu árini hevur Tórshavnar kommuna móttikið umsóknir, sum snúgva seg um
gransking innan sjúkrahúsverkið. Hetta økið liggur hjá landinum undir heilsuverkinum, og tí er
stuðul ikki latin hesum verkætlanum. Eisini eru umsóknir móttiknar, sum snúgva seg um
ítróttt.
Skotið verður upp, at orðið ”heilsa” verður tikið úr reglugerðini. Hetta fyri at fyribyrgja at
misskiljingar stinga seg upp.
Mett verður, at náttúrligt er at stuðla verkætlanum innan umhvørvi, eftir sum hetta er
arbeiðsøkið hjá heilsu- og umhvørvisdeildini.
Harafturat verður skotið upp, at Tórshavanar kommuna í reglugerðini tryggjar sær nýtslurætt
til alt tilfar. Eisini eigur kommuna at tryggja sær, at tað klárt framgongur av tilfarinum, at
Tórshavnar kommuna hevur latið stuðul til verkætlanina og um verkætlanin verður broytt
framyvir, at hetta verður avtalað við Tórshavnar kommunu og at tað tá eisini framgongur at
Tórshavnar kommuna hevur latið stuðul.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á heilsu- og umhvørvisdeildini mæla til at taka
undir við uppskotinum.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 22. november 2011: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum (j. nr. 2006-0036/26) og beinir málið í býráðið.
Býráðið 14. desember 2011: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Umsitingin fær javnan fyrispurningar frá umsøkjarum, sum hava fingið tilsøgn um stuðul, um
upphæddin kann gjaldast, áðrenn verkætlanin er liðug.
Umsøkjararnir siga seg, sum privatpersónar, hava trupulleikar av, at leggja stórar upphæddir
út sjálvir.
Sambært reglugerðini §2 stk. 4, kann eingin fáa stuðulin útgoldnan, áðrenn verkætlanin er
endað og latin Tórshavnar kommunu.
Skotið verður tí upp, at reglugerðin verður endurskoðað soleiðis, at ein ávís
hámarksupphædd (%-partur) kann gjaldast út, áðrenn verðætlanin er liðug. T.d. kann gjaldið
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verða útgoldið á tann hátt, at umsøkjararnir kunnu senda ávísar rokningar til útgjald hjá
kommununi.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til at reglugerðin verður endurskoðað.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 5. november 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Umsitingin hevur kannað, hvussu stuðul verður goldin út av játtanini hjá eitt nú
Fiskimálaráðnum og Granskingarráðnum.
Sambært reglugerð um stuðul til umhvørvisverndartiltøk hjá Fiskimálaráðnum, kann stuðulin
gjaldast út, áðrenn verkætlanin er liðug, men tá skal skjalprógv fyriliggja, so sum rokning,
fyribils verkætlanarroknskapur ella endaligur rokniskapur, §5 í reglugerðini.
Granskingarráðið letur gjald út í pørtum til tær størru verkætlanirnar, men stuðlar eisini
smærri verkætlanum á t.d. kr. 60.000, ið varð latin fyri eina ráðstevnu.
Størsti parturin varð tá goldin út, meðan ein minni partur varð afturhildin. Sagt verður, at ein
partur av játtanini altíð verður afturhildin, til verkætlanin er liðug og latin Granskingarráðnum.
Avtalað verður gjørd við umsøkjaran frá byrjan av, hvussu stuðulin skal gjaldast út. Ein
meting verður gjørd í hvørjum einstøkum føri.
Granskingarráðið metir tað verða trupult hjá umsøkjarum, at fara undir eina verkætlan uttan
pening, og at tað er tungt at leggja út sjálvur.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til, at §2 stk. 4 verður broytt soleiðis:
- at 50% av játtaðu upphæddini kann verða goldið út, áðrenn verkætlanin er liðug,
hetta tó treytað av, at ein frágreiðing fyriliggur, sum skjalprógv við fyribils roknskapi og
møguligum rokningum
- at restinupphæddin verður afturhildin, til verkætlanin er endað og latin kommununi.
- at hetta verður galdandi fyri tær verkætlanir, har játtaða upphæddin er størri enn t.d.
kr. 30-40.000.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 26. november 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum
og at hetta verður galdandi, har játtaða upphæddin er størri enn kr. 30.000.
Ískoyti:
Umsitingin hevur endurskoðað §2, stk. 4 í reglugerðini, sí j.nr. 14/04888-34.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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32/15 Yvirtøka av privatum vegi – matr. nr 651d, Tórshavn
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir

Fundardagur
11.02.2015
18.02.2015
26.02.2015

Málnr.
13/15
37/15
32/15

Journalnr.
15/00332-2
15/00332-2
15/00332-2

Lýsing av málinum – samandráttur:
Víst verður til mál nr. 14/00945 um yvirtøku av privatum vegum.
Samanlagt er talan um ca. 41,6km av vegum, ið eru skrásettir at vera privatir og er hetta
úrslit av, at eingin matrikuler upprudding er gjørd, tá ið vegaarbeiðið í síni tíð er vorðiði
liðugt.
Niðanfyri standandi yvirlit sýnir støðuna í dag:
Longd
Longd
Longd
Samlað
landsvegir ringvegir sambindingar
longd
vegir
m

m

m

m

Longd
býlings
vegir

Longd
sethúsavegir

m

m

Kommunan

29730

533

2404

2262

6746

17785

Litra

91426

9867

6041

19841

20104

35573

Privat

41571

18554

1642

1256

3675

16444

3196

576

132

123

171

2194

Almennir
stovnar
SEV
Føroya
Landstýri
Samanlagt

118

118

2193
168234

29530

288

240

731

934

10507

23722

31545

72930

Vegakervið hjá kommununi er býtt upp í vegasløg – alt eftir ferðslumynstri og- trýsti.
Sambært niðanfyri standandi yvirliti sæst hvussu mangir skrásettir eigarar eru knýttir at
teimum ymsu vegasløgunum:
Sethúsavegir: Longd 16444 m, 161 vegir, 345 matrikuleigarar
Býlingsvegir: Longd 3675 m, 27 vegir, 44 matrikuleigarar
Ringvegir: Longd: 1642 m, 5 vegir, 32 matrikuleigarar
Sambindingar vegir: Longd 1256 m, 11 vegir, 13 matrikuleigarar
Mett verður at ein hóskandi háttur at fáa staðfest heimildir hjá kommununi um ognartøku ella
at vísa á rættin til hevd er at fáa staðfest eigaraviðurskiftini á matr. nr 651d, Tórshavn. Her er

Blað nr.: 38
Býráðsfundir
26. februar 2015

Formansins merki:

talan um eitt avmarkað økið á ringvegnum yviri við Strond – vídd 89 m2. Eigari: Jarlstrand
Danberg v.fl.
Í sambandi við kommunalar vegir og kommunala vegagerð, eru matrikuleru viðurskiftini
viðhvørt ikki komin uppá pláss áratíggju aftaná at vegurin er liðugur. Matrikullógin, lóg nr. 64
frá 11. desember 1962 um matrikulering, hevur ásetingar um, at undir ávísum treytum ber til
hjá kommununi at fáa hesi viðurskifti uppá plass við marknaumskipan, uttan at tað beinleiðis
er neyðugt at samráðast við tann ella tey, ið standa skrásett sum eigarar. Viðmerkjast kann,
at ofta eru avtalur gjørdar og endurgjald goldið fyri hesi lendi, uttan at matrikuleringin er
gjøgnumførd. Hetta kann vera sera trupult at kanna og fáa staðfest áratíggjur seinni.
Treytirnar fyri at kunna marknaumskipa á henda hátt eru m.a., at vegurin tey seinastu 20
árini frá umsóknardato hevur ligið óátalaður sum hann liggur nú og at tinglýsti eigarin ikki
hevur gjørt nakað endurgjaldskrav galdandi tey seinastu 20 árini. Hetta kann kommunan
gera við at senda váttan til matrikulmyndugleikan, sum ísv. málið fer at hoyra tinglýsta
eigaran um málið.
Av tí at nevnda áseting sambært Umhvørvisstovuni ikki er brúkt áður, verður talan um
royndarsak, ið kemur at vera grundarlag undir framtíðar málum av hesum slagi. Matr. nr.
651d í Tórshavn, ið er lendi undir ringvegnum Yviri við Strond, er eitt rættuliga einfalt mál í
mun til onnur mál viðv. privatum vegum.
Viðmerkjast kann, at sambært Umhvørvisstovuni kostar ein marknaumskipan av hesum slagi
eitt grundgjald á 2.000 kr. + 800 kr. pr. lut umframt møguliga uppmáting.
Víst verður annars til lóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um Matrikulering, §27, stk. 1 litra c nr.
2, sum m.a. ásetur :
§ 27. Verður partur av føstum eigindómi latin til almennan veg, og lendið er ikki tikið við úrogning, skal,
áðrenn hetta verður bókað í matrikulsins skjølum, antin vera
a)
váttan frá tinglýsingarmyndugleikanum um, at reglurnar í løgtingslóg nr. 55 frá 16. august 1962 um
tinglýsing § 23 eru fylgdar, ella
b)

1)

c)

váttan frá viðkomandi sóknarstýri um, antin

váttan frá matrikulmyndugleikanum um, at virðið av lendinum ikki fer upp um 50.000 kr., og at tað,
ið verður latið, ikki verður hildið at hava ávirkan á virðið av eigindóminum, ella

1) at endurgjaldið fyri lendið bert verður goldið eigaranum, um hann áðrenn 6 mánaðir
útvegar pantihavarasamtykki til tað, og at tað annars verður goldið pantihavaranum eftir
prioritetsrað móti niðurskriving á pantibrøvunum, ella
2) at vegurin tey seinastu 20 árini óátalaður hevur ligið, so sum hann liggur nú.

Tilmæli:
Tekniski stjórin, leiðarin á løgdeildini og býarverfrøðingurin mæla til, at kommunan ognar
sær matr. nr. 651d, Tórshavn og at beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.

Tekniska nevnd 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
býráðið.
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Býráðsfundir 26. februar 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Annfinn Brekkstein, Bogi
Andreasen, Jan Christiansen, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Greiddi ikki atkvøðu: Jógvan Arge.
[Lagre]
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33/15 Brúgvin um Sandá
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir
4 Fíggjarnevnd
5 Tekniska nevnd
6 Tekniska nevnd
7 Fíggjarnevnd
8 Býráðsfundir

Fundardagur
25.06.2014
03.07.2014
03.07.2014

Málnr.
146/14
207/14
159/14

11.02.2015

26/15

18.02.2015
26.02.2015

39/15
33/15

Journalnr.
14/00090-262
14/00090-262
14/00090-262
14/00090-262
14/00090-262
14/00090-262
14/00090-262
14/00090-262

Fíggjarnevnd 03. juli 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 03. juli 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á íløguætlanini fyri 2015 eru kr. 55.000.000 settar av til brúnna um Sandá.
Sambært kostnaðarmeting og uppgerð av fíggjartørvinum (skjal 14/00090-280) er tørvurin kr.
53.030.000 í 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 53.030.000 av íløguætlanini 2015.
Fíggjarnevnd 03. juli 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 03. juli 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á íløguætlanini fyri 2015 eru kr. 55.000.000 settar av til brúnna um Sandá.
Sambært kostnaðarmeting og uppgerð av fíggjartørvinum (skjal 14/00090-280) er tørvurin kr.
53.030.000 í 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 53.030.000 av íløguætlanini 2015.
Tekniska nevnd 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. Nevndin ynskir at
fáa eina kunning um status á næsta fundi.
Fíggjarnevnd 03. juli 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 03. juli 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á íløguætlanini fyri 2015 eru kr. 55.000.000 settar av til brúnna um Sandá.
Sambært kostnaðarmeting og uppgerð av fíggjartørvinum (skjal 14/00090-280) er tørvurin kr.
53.030.000 í 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 53.030.000 av íløguætlanini 2015.
Fíggjarnevnd 03. juli 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið.
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Býráðsfundir 03. juli 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á íløguætlanini fyri 2015 eru kr. 55.000.000 settar av til brúnna um Sandá.
Sambært kostnaðarmeting og uppgerð av fíggjartørvinum (skjal 14/00090-280) er tørvurin kr.
53.030.000 í 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 53.030.000 av íløguætlanini 2015.
Tekniska nevnd 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. Nevndin ynskir at
fáa eina kunning um status á næsta fundi.
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í
býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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34/15 Viðurskifti á Jekaragøtu í sambandi við íbúðarbygging hjá
Bústaðir
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Tekniska nevnd
3 Fíggjarnevnd
4 Býráðsfundir

Fundardagur
09.09.2014
11.02.2015
26.02.2015
26.02.2015

Málnr.
233/14
24/15
48/15
34/15

Journalnr.
14/04059-4
14/04059-4
14/04059-4
14/04059-4

Lýsing av málinum - samandráttur
Víst verður til mál nr. 14/00904 og 2013-1167 viðv. umsókn frá Albert Isfeld, Arkitekti vegna
Bústaðir um bygging av 12 nýggjum íbúðum “Yviri við Strond”. Í sambandi við hetta málið um
íbúðarbygging á matr. nr. 620ai og 620ak, Tórshavn, hevur spurningurin um møguliga
dagføring av Jekaragøtu tikið seg upp.

Lógir, ásetingar o.a.
Ongar viðmerkingar.

Upplýsingar frá umsitingini
Jekaragøta er kommunalur vegur og liggur á matr. nr. litra ‘fp’, partur av Djóna í Geil gøtu.
Vegurin er ein sokallaður sethúsavegur og eru í dag 5-6 matrikuleindir knýttar at vegnum. Tá
íbúðaríbyggingin er liðug og fólk í 12 nýggjum íbúðareindum fara at búleikast á økinum,
verður ferðslan munandi økt í mun til trýstið í dag. Jekaragøta er bert uml. 6 m breið, harav
2,0 til 2,5 m eru privat ogn. Á niðara borði er grasskrái. Samlaða tøka breiddin á Jekaragøtu
sambært matriklinum er ca. 8 m og er rúm fyri at gera ein hóskandi sethúsaveg við breidd á
5,50 m til koyribreyt umframt 1,5 m til gongubreyt.
Mett verður tað verða neyðugt at dagføra Jekaragøtu, tí verandi breidd er ikki hóskandi til
komandi ferðslutrýstið.

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Grannar hava víst á tørvin orsakað av væntandi øktari ferðslu, og umsøkjarin hevur sjálvur
víst á, at tað vildi verið ein betri loysn fyri kommununa at gjørt ábøturnar nú, meðan
byggingin fer fram heldur enn at bíða nøkur ár.

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum.
Ongar viðmerkingar.

Umhvørvisárin.
Ongar viðmerkingar.

Fíggjarlig viðurskifti.
Umsitingin hevur samskift við Bústaðir og ráðgeva hjá stovninum, men tað fyriliggur eingin
ítøkilig fíggjarlig meting av arbeiðinum at dagføra vegin. Heldur ikki fyrilggur tekniskt tilfar, ið
lýsir støðuna á Jekaragøtu og hvussu ein dagføring sambært omanfyri standandi kann
útinnast.

Viðmerkingar frá øðrum deildum
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Ongar viðmerkingar.

Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum
Ongar viðmerkingar.

Skjøl
Eru í málinum.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at heimila umsitingini at gera avtalu við
Bústaðir um dagføring av Jekaragøtu at leggja fyri nevndina aftur.
Tekniska nevnd 9. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Umsitingin hevur, saman við ráðgeva, latið gera kostnaðarmeting av at dagføra Jekaragøtu.
Dagføringin fevnir m.a. um at breiðka Jekaragøtu til ca 9 m við gongubreyt á eystaru síðu
(móti Bústaðum). Kostnaðarmetingin er grundað á lisitatiónsúrslit frá undirholdsboði sambært
skitsuuppskoti og ikki detailprojekti. Dagføringin av Jekaragøtu kemur at kosta uml. 2,1 mió.
kr. sambært skjali nr. 14/04059-19.
Fíggjarlig viðurskifti
Tað er ikki settur peningur av til arbeiðið innan verandi íløgukarmum fyri 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við lægsta boði, frá Spf.
Maskingrevstur áljóðandi kr. 1.463.897,83 uttan mvg. og at beina málið í fíggjarnevndina at
taka støðu til fíggingina. Harumframt verður mælt til at beina málið í býráðið.
Tekniska nevnd 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevnd 26. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at fíggja
upphæddina av konto 8175, íløgukarminum fyri brúnna um Sandá.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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35/15 Miðbýarætlan - Uppihaldstrappa í Vágsbotni
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Málslýsing:
Í sambandi við hugskots- og prosjektkappingina, sum var liðug 16. mai 2014 (journal nr.
14/01637), var ætlanin at koma í gongd við at gera fyribils kostnaðarmetingar og raðfesta tey
ymisku átøkini í miðbýnum til langtíðar íløguætlanina hjá býráðnum (journal nr. 14/01463).
Kappingin var býtt sundur í tvær uppgávur, eina heildarætlan fyri allan miðbýin og eina
prosjektkapping fyri økið kring Steinatún.
Í sambandi við kappingina hava Zeta arkitektar, sum fingu 1. virðisløn í kappingini, gjørt eina
fyribils kostnaðarmeting av eini uppihaldstrappu í Vágsbotni. Kostnaðarmetingin fevnir um
eitt øki uppá 310 m2 millum Mylnugøtu og Bryggjubakka.
Kostnaðarmetingin er gjørd út frá einum skitsuuppskoti, ið fevnir um eina uppihaldstrappu í
ljóst-litaðum betongi, ið bindur økið framman fyri Bojsensgarð og torgið í Vágsbotni saman.
Trappan verður skipað við smærri uppihaldsøkjum úr timbri umframt trøum og plantum.
Talan er somuleiðis um ein lítlan pop-up pall við segldúki, ið kann setast upp í sambandi við
tiltøk, nýggj ljósarmatur, nýggjan belegning framman fyri Bojsensgarð og eina lækkan av
grótlaðaða garðinum. Økið framman fyri Havnar kirkju, ið fevnir um 250 m 2, kann møguliga
eisini gerast ein partur av uppskotinum (verður roknað sum tilval).
Kostnaðarmetingin ljóðar uppá kr. 1.911.609. Og við eini óvissu uppá 20% gevur tað kr.
2.300.000 mió.
Býarskipanardeildin mælir nevndini til at taka støðu til, um peningur skal játtast til
prosjektering av verkætlanini, soleiðis at ein meira nágreinilig kostnaðarmeting kann gerast
fyri verkætlanina.
Í upprunaligu íløguætlanini fyri 2014 stóðu kr. 9 mió. til miðbýarætlan og kr. 2 mió. til
spælipláss í miðbýnum. Eftir endurskoðan av íløguætlanini og flytingar til onnur endamál eru
í dag kr. 3.109 mió. til miðbýarætlan og kr. 850.00 til spælipláss í miðbýnum. Í uppskotinum
til íløguætlan fyri 2015 eru kr. 5 mió. settar av til miðbýarætlan.

Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til, at nevndin tekur støðu til um arbeiðast skal víðari við ætlanini.
Um arbeiðast skal víðari við ætlanini, mælir tekniski stjórin til:
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at játtaðar verða kr. 110.300 av íløgunum til miðbýarætlanina, til prosjektering og
útbjóðing
at projekt verður gjørt og arbeiðið boðið út í innbodna lisitatión
at málið verður lagt fyri nevndina aftur, tá tilboðini eru komin inn.

Byggi- og býarskipanarnevndin 28. november 2014: Samtykt at arbeiða víðari við
málinum eftir leistinum omanfyri og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Fíggjarnevnd 03. december 2014: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini
og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 11. desember 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Í sambandi við arbeiðið at planleggja uppihaldstrappuna, er uppskot komið frá Zeta
arkitektum, at broyta vegaføringina á brekkuni niðan á Bryggjubakka.
Ferðslunevndin 27. januar 2015: Málið umrøtt, Zeta arkitektar arbeiða víðari við málinum.
Ferðslunevndin 03. februar 2015: Zeta arkitektar framløgdu tvey uppskot, uppskot 1 og
uppskot 2. Nevndin samtykti at taka undir við uppskot nr. 2. Málið beint í teknisku nevnd.
Ískoyti:
Í framhaldi av viðgerðini av málinum um trappuna skal støða verða tikin til møguliga
dagføring av brekkuni niðan á Bryggjubakka.
Fíggjarlig viðurskifti.
Eingin peningur er settur av til at dagføra brekkuna niðan á Bryggjubakka innan íløgur fyri
2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við ferðslunevndini.
Harumframt verður mælt til at játta kr. 100.000,- til at gera skitsuuppskot við kostnaðarmeting
av at dagføra brekkuna niðan á Bryggjubakka, at leggja fyri nevndina aftur og at beina málið
um fíggjarnevndina í býráðið.
Tekniska nevnd 11. februar 2015: Umboð frá Zeta Arkitektum løgdu fram uppskot um loysn
av trappu og ferðsluloysn á økinum, dagf. 11.02.2015. Nevndin samtykti at taka undir við
ferðslunevndini og at beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina til víðari avgreiðslu.
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. februar 2015: Kunnað varð um málið.
Tilmæli
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 100.000,- til skitsuuppskot við
kostnaðarmeting at leggja fyri faknevndirnar aftur og at arbeiðið verður fíggjað av kto 8175
íløgur fyri vegaætlanir 2015.
Fíggjarnevnd 26. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
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Býráðsfundir 26. februar 2015: Samtykt við 12 atvkøðum fyri og ongari ímóti at játtað
100.000 kr. av konto 8175 til skitsuuppskot við kostnaðarmeting.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Annfinn Brekkstein, Bogi
Andreasen, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og Jógvan Arge.
Greiddi ikki atkvøðu: Jan Christiansen.

[Lagre]
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Kommunuplanur
Lýsing av málinum - samandráttur:
Býráðið 27. januar 2011: Vald vóru Elin Lindenskov, Marin Katrina Frýdal, Bogi Andreasen,
Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
Ískoyti:
Niðursetti stýrisbólkurin fyri arbeiðinum, hevur arbeitt fram uppskot til "planstrategi" ið er
fyrsta stigið av arbeiðinum. Teksturin til hetta verður týddur til føroyskt, og tá er tað greitt at
leggja fram alment til hoyringar aftaná býráðssamtyktina.
Tilmæli:
Stýrisbólkurin mælir byggi-& býarskipanarnevndini til at taka undir við uppskotinum til
planstrategi, og at beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 14. mars 2011: Samtykt at taka málið av skrá og viðgera
tað á einum serstøkum fundi.
Tekniska nevnd 5. apríl 2011: Samtykt at taka málið av skrá og viðgera tað á einum
serstøkum fundi saman við byggi- og býarskipanarnevndini.
Fíggjarnevndin 6. apríl 2011: Málið umrøtt. Stjórnin ger uppskot til skipan av arbeiðinum og
nevndarsamansetingini, ið verður at leggja fyri aftur fíggjarnevndina.
Ískoyti:
Arbeiðið við kommunuplaninum var ikki heilt liðugt í 2012 og varð eisini lagt stilt áðrenn
seinasta býráðsval. Í sambandi við skipan av nýggjum býráði eftir kommunuvalið var politisk
avgerð tikin um, at kommunuplanur skuldi liggja undir fíggjarnevndini.
Klárt er nú at taka arbeiðið við kommunuplaninum upp aftur, og ráðgevin er biðin um eitt
upplegg til tíðarætlan og eina kostnaðarmeting.
Sambært tíðarætlanini kann byrjast í desember 2013, og kann uppskotið til kommunuplan tá
vera klárt til framløgu í býráðnum síðst í juni 2014. Almenn hoyring kann síðani vera frá
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medio juli til medio september 2014, og síðani endalig góðkenning í býráðnum síðst í
september 2014.
Kostnaðurin at gera kommunuplanin lidnan er av ráðgevanum mettur til kr. 470.000 til
500.000 u. mvg. Harumframt koma innanhýsis útreiðslur.
Tilmæli:
Stjórnin mælir til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

at játta kr. 600.000 av íløgukarminum fyri 2014 til miðbýarætlan, kto. 6275
at góðkenna uppskotið til tíðar-/arbeiðsætlan
at fíggjarnevndin tekur avgerð um umboð í politiskum fylgibólki
at stjórnin mannar stýrisbólkin
at býarskipanardeildin, undir leiðslu av býararkitekti, verður verkætlanarbólkur
at politiski fylgibólkurin og stýrisbólkurin innan endan av januar 2014 hava tikið avgerð um
3-4 høvuðsmál fyri planstrategiina fyri komandi 5 árini, fram til 2018.

Fíggjarnevndin 11. desember 2013: Umboð fyri Rambøll kunnaði um málið. Samtykt at
taka undir við tilmælinum við teirri broyting, at miðað verður eftir, at kommunuplanurin er
liðugur at senda út í almenna hoyring medio mai 2014.
Samtykt at fíggjarnevndin er politiskur fylgibólkur.
Býráðið 12. desember 2013: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini við teirri
broyting, at eingin politiskur fylgibólkur verður valdur, men at alt býráðið fylgir málinum eftir
skipaðari mannagongd.
Ískoyti:
Arbeiðið við kommunuplaninum hevur verið í gongd seinastu mánaðirnar. Umsitingin kunnar
um málið.
Tekniska nevnd 30. april 2014: Útsett.
Tekniska nevnd 26. mai 2014: Nevndin ynskir at viðgera endaliga uppskotið áðrenn málið
skal fyri býráðið.
Ískoyti:
Lidna kommunuætlanin verður framløgd.
Tilmæli:
Stjórnin mælir til at beina málið í faknevndirnar til ummælis, áðrenn málið fer fyri býráðið og
til almenna hoyring.
Fíggjarnevnd 18. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Vinnunevndin 23. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Trivnaðarnevndin 23. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Tekniska nevnd 23. juni 2014: Málið umrøtt.
Mentamálanevndin 24. juni 2014: Málið umrøtt.
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Fíggjarnevndin 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við uppskotinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Eftir framløguna av Kommunuætlanin eru innkomnar 23 viðmerkingar (j. nr. 14/05126). Hesar
eru gjøgnumgingnar av umsitingini og settar upp í eitt notat við stuttum samandrátti av
viðmerkingini, uppskoti til svar til viðmerkjaran og um tað skal útloysa nakra broyting í
Kommunuætlanini (j. nr. 14/02088-25). Styrisbólkurin hevur á fundi 24. februar viðgjørt
kærurnar.
Tilmæli:
Styrisbólkurin fyri Kommunuætlanina mælir fíggjarnevndini til at taka undir við broytingum og
svari til viðmerkjarar sambært samandrátti av viðmerkingum (j. nr. 14/02088-25) og beina
málið í býráðið.
Fíggjarnevnd 26. februar 2015: Umrøtt og at leggja málið fyri býráðið.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Umrøtt.
[Lagre]
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37/15 Bygginevndin fyri Hoyvíkar kirkju- kirkjugarður í Hoyvík
(2007-2036)
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Lýsing av málinum:
Í sambandi við fyrispurningar um nýggjan kirkjugarð í Hóyvík, hevur umsitingin gjørt uppskot
til staðseting fyrr ávíst 5 ymiskar staðsetingarmøguleikar (j. nr. 2007-2037/4). Arbeitt hevur
verið víðari við at kannað um eisini aðrir staðsetingarmøguleikar eru, og verður hervið víst á
eitt økið afturat. Økið sum talan er um, liggur oman fyri sambindingarvegin millum Inni á Gøtu
og framtíðar innkomuvegin til Tórshavn, sum framhald av Dalinum Langa.
Byggisamtyktin:
Verandi serstaka byggisamtykt fyri hetta økið varð gjørd í sambandi við býarpartin Stórutjørn.
Stórur partur av økinum er D2 og har, sum hetta endar eystureftir, stingur ein kíli av 4.
grundumráði, hagi, seg inn millum D2 og A3 bústaðarøkið Inni á Gøtu.
Økiseyðkenni:
Norður-suðurgangandi dalskap við norðurendan av Dalinum Langa. Dalurin ella lægdin liggur
nakað burtur frá Sambindingarvegnum (Klingran) og eru góðir møguleikar at staðseta
bygningar og parkeringsøki skamt frá vegnum. Í lívd av eysturhallandi skráa liggur
vesturhallandi slætti við stórbærum útsýni norðureftir móti Sundalagnum og tí vakra
Skálafirði.
Nærøkini:
Økið liggur vart og er ikki áloypandi í lendinum, millum 5 og 20 metur hægri enn bústaðarøkið
Inni á Gøtu, og partvís afturundir lítla heygnum millum bæði økini.
Víðkanarmøguleikar:
Samlað økisvídd er 25.000 m², og góður møguleiki er at byrja við 3.500 - 5000 m² í lægdini
undir brekkuni, fyri síðan at víðka norðureftir.
Atkomuviðurskifti:
Tætt við sambindingarveg, ið kann leiða nógva bilferðslu. Siðvenjan at ganga í gravarfylgi er
komin til eitt vegamót, men eru her møguleikar, tí í beinari linju eru 950 m til kirkju og
samkomuhús ígjøgnum fríøkið Dalurin Langi. Til sammetingar er beina leiðin millum
Dómkirkjuna og kirkjugarðin við Velbastaðvegin 1250 m.
Fíggjarlig viðurskifti:
Ongin fígging er avsett til nýggjan kirkjugarð í Hoyvík. Útvegan av kirkjugarði í Hoyvík er ikki
átrokandi, við tað at verandi kirkjugarður í Tórshavn hava nøktandi pláss enn.
Niðurstøða.

Blað nr.: 51
Býráðsfundir
26. februar 2015

1.
2.
3.
4.

Formansins merki:

Kirkjugarður á hesum stað vil ikki ávirka verandi býarbygging.
Tað er av týdningi at kirkjugarðurin kann víðkast.
Kirkjugarðurin kann vera partur av frílendisætlan fyri býarbygging í Hoyvíkshaganum.
Siðvenja er at leggja kirkjugarðar uttanfyri býir og bygd øki, fyri síðan at býurin nærkast
og at enda fevnir um økið.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at nevndin tekur støðu til staðsetingarmøguleikar
út frá fyriliggjandi uppskotum, og um arbeiðast skal víðari við málinum, og um so er, at játtað
pening til fyrireikingar, herundir kanningar og projektering av skitsuuppskotinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin 8. februar 2010: Nevndin samtykti at taka undir við
staðsetingini, sambært kortskjali dagfest 03.02.2010.
Formaðurin hevur ynskt málið á skrá til ummælis
Byggi- og býarskipanarnevndin 26. juni 2012: Kunnað var um málið.
Ískoyti:
Um arbeiðast skal víðari við málinum, kann víðari gongdin í málinum verða:
1. Keyp av lendi
Keyp av lendi 35.000 m2 av matr. 135ed Hoyvíkshagi 3,5 mill.
2. Gerð av forprojekti
Gera forprojekt til myndugleikaviðgerð
3. Borgarakunning
Hava kunningarfund fyri borgarunum í Hoyvík
4. Myndugleikagóðkenning, friðingarnevndir, Føroya Stift
Náttúru- og yvirfriðingarnevndarloyvi og loyvi frá Føroya Stift, kunngerð um
kirkjugarðar.
5. Projektering/útbjóðingartilfar og útbjóðing
At bjóða út til tvey projekterandi feløg at projektera, gera útbjóðingartilfar, bjóða út og
hava lisitatión
6. Tíðarætlan
Tíðarætlan keyp av lendi medio 2015, loyvir ultimo 2015, projektering og útbjóðing
medio 2016 arbeiði kann byrja aftaná summarfrítíðina 2016.
Peningur er tøkur á karminum 6575 fyri 2014, men onki er játtað, til víðari arbeiði við
málinum. Eingin fíggjarkarmur er avsettur á íløgum 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir nevndini til at taka støðu til, um verkætlanin skal setast í verk eftir
leistinum sum skotin er upp, og um neyðugur fíggjarkarmur skal játtast til verkætlanina
komandi ár, fyri 2016.
Verður avgjørt at arbeiða víðari við málinum, skal málið til teknisku nevnd til viðgerðar og
fíggjarnevndina til samtyktar at leggja fyri býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 28. november 2014: Kunnað varð um málið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 09. januar 2015: Útsett til komandi fund, tá tað verður lýst
og framlagt í sambandi við staðsetingina.
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Byggi- og býarskipanarnevndin 13. februar 2015: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson,
Annfinn Brekkstein og Halla Samuelsen, samtykti at taka undir við staðsetingini, sambært
kortskjali dagfest 03.02.2010.
Ein minniluti, Jákup Dam, tekur støðu á seinni fundi.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundir 26. februar 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún
Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen, Jákup Dam,
Marin Katrina Frýdal og Jógvan Arge.
Greiddi ikki atkvøðu: Jan Christiansen.
[Lagre]

Blað nr.: 53
Býráðsfundir
26. februar 2015

Formansins merki:

FUNDURIN LOKIN KL. 20:50
GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

____________________
Heðin Mortensen

____________________
Jógvan Arge

____________________
Helena Dam á Neystabø

____________________
Tróndur Sigurðsson

____________________
Rúni Djurhuus

____________________
Bogi Andreasen

____________________
Annfinn Brekkstein

____________________
Jákup Dam

____________________
Marin Katrina Frýdal

____________________
Bjørghild Djurhuus

____________________
Elin Lindenskov

____________________
Jan Christiansen

____________________
Sigrún Mohr

