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231/15 Mál beind í nevndir 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Býráðsfundur 29.10.2015 175/15 15/04136-1 
2 Býráðsfundur 19.11.2015 205/15 15/04136-1 
3 Býráðsfundur 10.12.2015 231/15 15/04136-1 
 
 
Málslýsing: Framlagt. 
 
 
 
 
 
Býráðsfundir 29. oktober 2015: Tikið til eftirtektar.	  
 
Býráðsfundur 19. november 2015: Tikið til eftirtekar.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Tikið til eftirtektar. 
[Lagre]  
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232/15 Uppsamlingsmál ár 2015 : Býráðslimir - farloyvi 14 dagar ella 
meir 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Býráðsfundur 10.12.2015 232/15 15/00279-26 
 
 
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. 
 
 
 
Tilmæli:  
 
 
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt góðkent 
[Lagre]  
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233/15 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2015 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Fíggjarnevndin 26.02.2015 47/15 15/00579-1 
2 Býráðsfundur 26.02.2015 22/15 15/00579-1 
3 Fíggjarnevndin 25.03.2015 85/15 15/00579-1 
4 Fíggjarnevndin 22.04.2015 88/15 15/00579-1 
5 Býráðsfundur 23.04.2015 65/15 15/00579-1 
6 Fíggjarnevndin 10.06.2015 170/15 15/00579-1 
7 Býráðsfundur 22.06.2015 113/15 15/00579-1 
8 Fíggjarnevndin 28.09.2015 187/15 15/00579-1 
9 Býráðsfundur 30.09.2015 145/15 15/00579-1 
10 Fíggjarnevndin 21.10.2015 261/15 15/00579-1 
11 Býráðsfundur 29.10.2015 176/15 15/00579-1 
12 Fíggjarnevndin 02.12.2015 323/15 15/00579-1 
13 Býráðsfundur 10.12.2015 233/15 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. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri februar verður lagdur fram á fundinum.	  
 
Fíggjarnevnd 25. mars 2015: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri mars verður lagdur fram á fundinum.	  
 
Fíggjarnevnd 22. april 2015: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri februar og mars verður lagdur fram á fundinum.	  
 
Býráðsfundir 23. apríl 2015: Einmælt góðkent. 
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Ískoyti: 
Roknskapurin fyri apríl verður lagdur fram á fundinum.	  
 
Fíggjarnevnd 10. juni 2015: Framlagt og góðkent.	  
 
Býráðsfundir 22. juni 2015: Einmælt samtykt. 	  
 
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Roknskapurin fyri mai, juni, juli og august framlagdur og 
góðkendur.	  
 
Býráðsfundir 30. september 2015: Einmælt góðkent. 
 
Ískoyti: 
 
Roknskapurin fyri september verður lagdur fram á fundinum	  
 
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Framlagt og góðkent. 
 
Heðin Mortensen og Sjúrður Olsen luttóku ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Býráðsfundir 29. oktober 2015: Einmælt góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri oktober verður lagdur fram á fundinum.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Framlagt og góðkent. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015:Einmælt góðkent. 
[Lagre]  
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234/15 Leigusáttmáli við FSF um høli til skúlabrúks í nýggja 
bygninginum við Tórsvøll 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 26.11.2014 232/14 14/05119-2 
2 Mentamálanevndin 14.01.2015 2/15 14/05119-2 
3 Fíggjarnevndin 21.01.2015 12/15 14/05119-2 
4 Fíggjarnevndin 18.02.2015 42/15 14/05119-2 
5 Fíggjarnevndin 18.03.2015 80/15 14/05119-2 
6 Býráðsfundur 19.03.2015 61/15 14/05119-2 
7 Fíggjarnevndin 28.09.2015 222/15 14/05119-2 
8 Býráðsfundur 30.09.2015 152/15 14/05119-2 
9 Mentamálanevndin 06.10.2015 191/15 14/05119-2 
10 Mentamálanevndin 19.10.2015 211/15 14/05119-2 
11 Mentamálanevndin 09.11.2015 223/15 14/05119-2 
12 Fíggjarnevndin 11.11.2015 283/15 14/05119-2 
13 Býráðsfundur 19.11.2015 211/15 14/05119-2 
14 Býráðsfundur 10.12.2015 234/15 14/05119-2 
 
 
Málslýsing:  
9.flokkarnir hjá Kommunuskúlanum eru í fyribilshølunum við Sjónleikarhúsið. Har eru fýra 
góðar skúlastovur, men einki minni høli ella stað er uttanfyri flokshølini, har tað ber til at 
arbeiða í smærri bólkum ella at hugsavna seg um arbeiðsuppgávur, tá tørvur er á tí. 
Næmingarnir í fyribilshølunum við Sjónleikarhúsið hava einki  uttanduraøki, og inni er 
umfarmt skúlastovuna einki stað, har teir kunnu vera í fríkorterunum. 
 
Fyribilshølini við Sjónleikarhúsið hava staðið har síðan skúlaárbyrjan 2007, og loyvið  er longt 
nakrar ferðir. Brúksavtalan við Sjónleikarhúsið var upprunaliga galdandi í trý ár, men eisini 
hon er longd, og er nú galdandi til august 2015. 
 
Í nýggja bygninginum við Tórsvøll verður 2. hædd (miðhæddin) innrættað soleiðis, at hon er 
vælegnað til undirvísing, og mett verður, at ein góð loysn viðvíkjandi hølisumstøðunum hjá 9. 
flokkunum í Tórshavnar Kommunuskúla er at leiga hesi høli til 9. flokkarnar. Skúlin metir, at 
tað eisini verður pláss fyri 8.F, sum er fótbóltsflokkurin í 8. árgangi. 
 
Skúlaárið 2014/2015 eru 99 næmingar í 9. flokkunum í Tórshavnar Kommunuskúla, og í 
fótbóltsflokkinum í 8. árgangi eru 27 næmingar. 
 
Møguleiki er at leiga miðhæddina í nýggja FSF bygninginum í Gundadali fyri kr. 31.904,17 
um mánaðin. Hølini er 589 m2 til víddar. Sambært uppskotinum til leigusáttmála, skal leigarin 
umframt leigu rinda fyri reingerð, el- og hitanýtslu. 
 
Um flutt verður úr fyribilshølunum við Sjónleikarhúsið, kunnu tey takast niður og leigumálið 
við Ramirent um W.C-vognin kann sigast upp. Tá hølini eru tikin niður fær Sjónleikarhúsið 
parkeringsøkið aftur.  
 
Tá leigumálið við W.C.-vogninum er trekt frá, kostar leigumálið við FSF uml. 350.000 kr. 
árliga. Leggjast má tí upp fyri hesum tørvi á meirfígging í fíggjarætlanini til Kommunuskúlan. 
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Tilmæli:  
Kommunustjórin og trivnaðarstjórin mæla til at góðkenna leigusáttmálan millum 
Fótbóltssamband Føroya og Tórshavnar kommunu, og at kr. 350.000 verða játtaðar til 
rakstrarkontu Kommunuskúlans. 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 26. november 2014: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Eftir nýggja samráðing verður leigugjaldið kr. 500 fermeturin, tað er kr. 294.500 um árið. 
Mælt verður til at selja fyribilshølini við Sjónleikarhúsið til tess at fíggja leigugjaldið í 2015 
saman við spardu útreiðslunum til leigu av wc-vogni uml. kr. 35.000 árliga.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at góðkenna leigusáttmálan.	  
 
Mentamálanevndin 14. januar 2015: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur 
Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr, taka undir við tilmælinum, og beina málið í 
fíggjarnevndina. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við leigusáttmálanum.	  
 
Fíggjarnevnd 21. januar 2015: Útsett.	  
 
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, 
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, samtykkja at bjóða FSF at gera sáttmála við 
leigugjaldið áljóðandi kr. 500 fyri fermeturin íroknað ljós og hita. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við at gera leigusáttmála við FSF.	  
 
Fíggjarnevnd 18. marts 2015: Samtykt at gera sáttmála við FSF um leigugjald áljóðandi kr. 
500 fyri fermeturin íroknað ljós og hita, so sum avtalað er við FSF. 
 
Jógvan Arge krevur málið fyri býráðið.	  
 
Býráðsfundir 19. mars 2015: Atkvøtt varð um tilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 
9 atkvøðum fyri og 3 imóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, 
Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen og Sjúrður 
Olsen.  
 
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal. 
 
Ískoyti: 
Fyribilsskúlastovan hevur verið sett til sølu, sí mál 15/02518. Freistin av bjóða var 6. juli 2015 
kl. 12.00. Inn komu tvey boð. Eitt boð á kr. 60.000,-, og eitt á kr. 400.000. Metta søluvirði er 
kr. 750.000. Kommunan hevur tryggjað sær ikki at taka av nøkrum av innkomnum 
tilboðunum. 
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Samtykt er at brúka søluinntøkurnar til ávís endamál viðvíkjandi etablering av skúlastovum í 
FSF-bygninginum. Í málinum omanfyri er samtykt at fíggja kostnaðin av leigugjaldi til 
skúlahølini í FSF-bygninginum, sum fyri 2015 er kr. 196.333,36. Harumframt er í máli 
15/01483 samtykt at fíggja kr. 300.000 til innbúgv og útgerð v.m. til somu skúlahøli. Hesi 
bæði mál tilsamans er kr. 496.333,36. 
 
Ætlanin hevur eisini verið at siga upp leigumálið av wc-vogni, ið hevur verið brúktur til 
fyribilsskúlastovurnar, ein árlig sparing uppá kr. 35.000. Treyt fyri at lata hann aftur til 
útleigaran er, at kommunan sjálv rindar niðurtøku, flutning og at umvæla skaðar og slit. 
Komununi stendur í boði at keypa vognin fyri kr. 555.000. 
 
Heldur enn at selja fyribilsskúlastovurnar væl undir metta søluvirði og sostatt lata tær av 
hondum, verður skotið upp, at verkætlanin Skúlin á Fløtum av íløgujáttanini fyri 2015 keypur 
bingjurnar og wc-vognin at brúka til verkætlanina á staðnum, tá bygt verður. Har verður undir 
øllum umstøðum neyðugt hjá kommununi at hava arbeiðshøli til síni verkætlanarfólk v.m., 
aftrat teimum arbeiðshølum, ið arbeiðstakararnir hava. Fyribilshølini, ið sett eru til sølu, eru 
væl egnaði til endamálið.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og tekniski stjórin mæla til at ikki at taka av nøkrum av 
innkomnu tilboðunum, men at verkætlanin Skúlin á Fløtum konta 4176 nýbygging av skúlum 
L41012 keypur fyribilshølini og wc-vognin fyri tilsamans kr. 555.000,- . 	  
 
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at játta kr. 555.000 til konto 4116, 
Kommunuskúlin av konto 4176, Skúlin á Fløtum og at beina málið í býráðið. 
	  
Býráðsfundir 30. september 2015: Einmælt samtykt at beina málið í mentamálanevndina. 	  
 
Mentamálanevndin 6. oktober 2015: Útsett. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at fíggja leigugjald 2015 og keyp av innbúgvi í 
alt kr. 500.000 av íløgukontu 4176 Skúlin á Fløtum til rakstrarkontu 4116 Tórshavnar 
kommunuskúli.	  
 
Mentamálanevndin 19. oktober 2015: Útsett. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til omanfyri standandi tilmæli.	  
 
Mentamálanevndin 09. november 2015: Ein meiriluti, Helena D. á Neystabø, Halla 
Samuelsen, Bjørghild Djurhuus og Tróndur Sigurðsson, samtykti at taka undir við tilmælinum 
og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir  við tilmælinum.	  
 
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, 
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, taka undir við meirilutanum í mentamálanevndini og 
beina málið í býráðið til tvær viðgerðir vísandi til, at talan er um eykajáttan. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við meirilutanum.	  
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Býráðsfundur 19. november 2015: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið 
varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og 3 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: 
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún 
Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen, Sjúrður 
Olsen.  
 
Ímóti atkvøddu: 
Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam. 
 
 
	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Samtykt við 10 atkvøðum fyri og 3 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: 
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún 
Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen, Sjúrður 
Olsen.  
 
Ímóti atkvøddu: 
Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam. 
 
[Lagre]  
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235/15 Broyting í upptøkureglunum - systkinaavsláttur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 07.12.2015 252/15 15/04545-1 
2 Býráðsfundur 10.12.2015 235/15 15/04545-1 
3 Fíggjarnevndin 09.12.2015 334/15 15/04545-1 
 
 
Málslýsing:  
Tekstur kemur mánadagin. Í sambandi við fíggjarætlanina 2016 er serlig politisk raðfesting av 
betra skipanina við systkinaavsláttri á dagstovnaøkinum. Uppskot er, at triðja barnið verður 
ókeypis, og har tað eru fleiri enn trý børn, at hesi eisini eru ókeypis, og at tað er dýrasta 
plássið, sum er ókeypis. Harumframt skal annað barnið eisini fáa hægri avsláttur enn tey 
núverandi 25%. 
 
Í hesum sambandi skulu upptøkureglurnar § 12, sum ásetir gjaldsreglur, broytast. 
 
Tað hevur víst seg at vera trupult at gera eina skipan, sum kennist rættvís fyri øll og sum er 
løtt at umsita. Uppskot er tí, at tað heldur altíð er yngsta barnið, sum foreldur rinda fult fyri, og 
at 100% avsláttur er fyri øll onnur børn. 
 
Tað merkir, at eingin rindar fyri meira enn eitt barn, og at foreldragjaldið ongantíð er hægri 
enn vøggustovugjaldið, sum í 2016 er 2.546 kr. Talan er um einkla skipan at umsita, og 
metast má, at skipanin røkkur somu málum. 
 
Við støði í fyribils útrokningum, kostar henda skipan netto uml. 1 mió kr. meira, enn tað, sum 
sett eru av á fíggjarætlanini 2016 (konturnar systkinaavsláttur og fíggjarlig frípláss). 
 
Um hetta verður uppskotið, kunnu upptøkureglurnar § 12 orðast soleiðis: 
 
“Gjaldsreglur 
Foreldur rinda fult gjald fyri yngsta barnið. Hava foreldur fleiri børn í ansing, gjalda tey einki 
fyri bíligari plássini.” 
 
Nevndi tekstur kemur í staðin fyri henda: 
“Gjaldsreglur  
Hava foreldur fleiri børn í ansing, gjalda tey fult gjald fyri bíligasta plássið og 75% fyri dýraru 
plássini. Hava foreldur fleiri børn í ansing, sum øll eru í dýraru plássunum, gjalda tey	  75% av 
øllum plássum.” 
 
Restin av § 12 óbroytt. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildina mæla til alternativa uppskotið, har 
foreldur rinda fult gjald fyri yngsta barnið, og hava foreldur fleiri børn í ansing, at tey gjalda 
einki fyri bíligari plássini. Mælt verður til at broyta upptøkureglurnar § 12 sum omanfyri ásett, 
og at hædd verður tikin fyri tørvi á møguligari meirfígging í fíggjarætlanini 2016.  
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Mentamálanevndin 07. december 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið um fíggjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevndin	  09.	  december	  2015:	  Samtykt	  at	  taka	  undir	  við	  mentamálanevndini	  og	  at	  
mæla	  býráðnum	  til	  at	  broyta	  §12	  í	  upptøkureglunum	  soleiðis:	  	  
	  
“Gjaldsreglur 
Foreldur rinda bert fyri eitt barn. Hava foreldur fleiri børn í ansing, verður bert rindað fyri 
yngsta barnið.”	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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236/15 Raksturin av Høllini á Stórheyggi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 09.11.2015 218/15 15/03699-2 
2 Fíggjarnevndin 02.12.2015 301/15 15/03699-2 
3 Býráðsfundur 10.12.2015 236/15 15/03699-2 
 
 
Málslýsing:  
Skúlastýrið í Skúlanum á Fløtum heitir í telduposti dagfestur 27. september 2015 á 
Tórshavnar kommunu at átaka sær kostnaðin av rakstrinum av Høllini á Stórheyggi og 
svimjihylinum á Argjum. Skúlastýrið biður um, at høllin og svimjihylurin verða tikin úr 
rakstrinum hjá skúlanum í sambandi við fíggjarætlan 2016. 
 
Høllin á Stórheyggi er partur av játtanini hjá Skúlanum á Fløtum konta 4117. Høllin er sostatt 
ikki eitt rakstrarstað, og tí er fermetratalið nýtt í útrokningini niðanfyri til raksturin av høllini. 
 
fíggjarætlan 2016 Heimari,Ytri og høllin pr. m2  Høllin á Stórheyggi  

    lønir til reingerð                418.172,00        231,67                     210.823,56  

    olja                142.000,00         78,67                       71.590,03  

    el                  57.000,00         31,58                       28.736,84  

    reinførisvørur                  18.000,00           9,97                         9.074,79  

    umvæling                  49.000,00        27,15                       24.703,60  

    tilsamans                684.172,00  
 

                   344.928,82  
 
Verður Høllin á Stórheyggi tikin úr rakstrinum hjá Skúlanum á Fløtum í 2016, eigur játtanin á 
345.000 kr. at verða tikin úr 4117 Skúlin á Fløtum í  uppskotinum til fíggjarætlan 2016. 
Føstu inntøkurnar hjá Høllini á Stórheyggi eru 96.000 kr. um árið. Tað er leigan hjá Havnar 
Fimleikafelag, sum hevur sáttmála um at leiga høllina fyri 8.000 kr. um mánaðin. 
 
Hølllin á Stórheyggi kann verða løgd undir Ítróttaranlegg, og játtan á 345.000 kr. eigur so at 
verða flutt á kontu 5717 Ítróttaranlegg.   
 
Svimjihylurin er partur av bygninginum í Argja skúla, tí er torført at taka hann úr rakstrinum á 
bygninginum. Umframt svimjihylin í Argja skúla, er svimjihylur í Eysturskúlanum og í 
Kollafjarðar skúla. Raksturin á teimum svimjihylunum er í játtanini hjá ávikavist 
Eysturskúlanum og Kollafjarðar skúla. Í Eysturskúlanum er svimjihylurin eins og í Argja skúla 
í sjálvum skúlabygninginum, meðan tann í Kollafirði er í bygningi fyri seg.  
 
Skipanin við svimjihylum í skúlum er sostatt tann, at svimjihylurin er partur av rakstrinum hjá 
skúlunum. 
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Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til, at frá 1. januar 2016 verður Høllin á 
Stórheyggi tikin úr rakstrinum hjá Skúlanum á Fløtum og flutt til Ítróttaranlegg, og at 345.000 
kr. verða fluttar av 4117 Skúlin á Fløtum í uppskotinum til fíggjarætlan 2016 á 5717 
Ítróttaranlegg. 
 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla frá, at raksturin av svimjihylinum í Argja skúla 
verður tikin úr rakstrinum hjá Skúlanum á Fløtum. 
 
 
 
Mentamálanevndin 09. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina 
málið í fíggjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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237/15 Umsókn um stuðul til umvæling av Tórshavnar ítróttar- og 
samkomuhøll - skeyti 1386 - ymiskt tilfar í eini kassettu (1999-0345) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 20.10.2014 203/14 14/04763-136 
2 Mentamálanevndin 06.10.2015 202/15 14/04763-136 
3 Mentamálanevndin 09.11.2015 225/15 14/04763-136 
4 Fíggjarnevndin 11.11.2015 275/15 14/04763-136 
5 Mentamálanevndin 25.11.2015 234/15 14/04763-136 
6 Fíggjarnevndin 02.12.2015 299/15 14/04763-136 
7 Býráðsfundur 10.12.2015 237/15 14/04763-136 
8 Mentamálanevndin 07.12.2015 254/15 14/04763-136 
9 Fíggjarnevndin 09.12.2015 332/15 14/04763-136 
 
 
Málslýsing: 
Á fundi í býráðnum 23. september 2004 varð m.a. samtykt at gera eina byggitekniska meting 
av høllini. 
 
Byggideildin hevur havt samstarv við BBP Arkitektar A/S um at útbyggja og umvæla høllina. 
Byggideildin hevur á fundi í býráðnum 30. mars 2006 kunnað um ætlaðu umbyggingina av 
Ítróttarhøllini á Hálsi. 
 
Í uppskotinum er ein kostnaðarætlan og ein tíðarætlan. 
 
Tilmæli: 
Býararkitekturin mælir til at fara undir at gera hesa verkætlanina so skjótt sum til ber. Tað 
kann ikki metast ráðiligt at halda fram við at lappa uppá verandi høll. Ei heldur má tað metast 
ráðiligt at fara undir at umvæla høllina bert fyri at fáa hana í brúkiligan stand tó uttan at tillaga 
hana til øktan tørv og krøv til nýtslu. 
 
Høllin á Hálsi hevur altíð staðið sum ímyndin av føroyskum innanduraítrótti, harumframt at 
vera stoltleikin fyri samkomu- og ítróttarvirksemi í Tórshavn. Hetta eigur Tórshavnar 
kommuna, sum landsins høvuðsstaður at leggja seg eftir at kunna siga um Høllina á Hálsi 
framyvir. 
 
Tilmæli: 
Mentamálaleiðarin mælir mentamálanevndini til at taka undir við tilráðingini frá 
býararkitektinum. 
 
Mentamálanevndin 24. mai 2006: Nevndin var á staðnum og var víst runt í høllini. 
 
Uppískoyti/tilmæli: 
Høllin, ið er yvirtikin av Tórshavnar kommunu fyrst í 2005, er niðurslitin, og tørvar átrokandi 
ábøtur. Fyri at fáa sum mest burtur úr eini so umfatandi umvæling, hava vit mett rættast eisini 
at hava við í hesum arbeiði eina dagføring av høllini, ið alt annað enn líkur krøvini, ið eru til 
eina tílíka høll í dag. Tí fyriliggur eitt skitsuuppskot, sum tekur støði í hesum. Atlit eru eisini 
tikin til, at hon framhaldandi, eftir at arbeiðið er gjørt, fer at verða “høllin” í Føroyum. 
Býararkitekturin hevur sagt um skitsuuppskotið, at hetta er eitt av teimum betru. 
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Í skitsuuppskotinum er samantvinna umbygging, uppíbygging og um-væling. Sambært 
kostnaðarmetingini hjá BBP-arkitektum kostar arbeiðið kr. 32.850.000 (danskir prísir, primo 
2006) 
 
Afturat hesum kemur projekterings- og ráðgevaraútreiðslur, kr. 3.942.000 (12% av 32 mill 
kr.). 
 
Av tí at uppskotið ikki bert inniheldur viðlíkahald, men eisini uppíbygging v.m., halda vit tað er 
rætt eisini at býta samlaða metingina upp í tveir partar. Annar er umvælingarparturin og hin 
er uppí- og umbyggingar parturin. 
 
Út frá kostnaðarmetingini kemur fram, at kostnaðurin fyri alt arbeiðið er í “føroyskum kr” 
37.777.500 mill. kr. Deila vit hetta upp í áður umtalaðu partar, fáa vit hesa uppdeiling: 
 
Umvæling kr. 21.903.095 
Uppí- og umbygging - 15.874.405 
Samlað kr. 37.777.500 
 
Í fjør játtaði býráðið 2,5 mill. kr. á konto 82 til Høllina á Hálsi at gera umvælingar fyri í 2006. 
 
Býararkitekturin mælir til at tikið verður av øðrum av niðanfyri standandi tilmælum. Bæði 
ganga uppá at fáa sett projekteringsarbeiði í gongd nú. 

 
Í tí fyrra tilmælinum verður mælt til, at arbeiðið verður gjørt út í eitt. Hetta hevur við sær, at 
eingin kann brúka høllina í byggitíðini, sum ætlandi verður liðug í september 2008. 
 
Tað seinra mælir til, at arbeiðini verða gjørt í 4 byggistigum, soleiðis at yvir eitt rímiligt 
tíðarskeið stendur høllin liðug, sum skitsuuppskotið leggur upp til. 
 
1. tilmæli 
at projekteringin av skitsuuppskotinum verður gjørt av BBP-arkitektum, sum hava tillagað 

eina nýggja tíðarætlan. Teir kunnu byrja uppá projekteringina miðjan august í ár og hava 
hana lidna miðjan mai 2007. Arbeiðið kann byrja fyrst i juli 2007 og halda fram, til tað er 
liðugt, áðrenn hondbóltskappingin byrjar aftur í september 2008. 

 
at játtanin til konto 82 verður hækkað við teim knapt 22 mill. kr., og tær írestandi knapt 16 

mill. kr. sum íløga ella tiknar sum lán. Projekteringskostnaðurin verður goldin av teim 2,5 
mill. kr., sum eru á konto 82, og tær írestandi 1,4 mill. kr. verða deildar soleiðis, at 1 mill. 
fer til konto 82 og 0,4 mill. kr. sum íløga ella lán. Sett upp í skema sær tað soleiðis út yvir 
2 fíggjarár: 

 
Hækka játtanina til konto 82 kr. 21.903.095 
Partur av projekterings og ráðgeving - 1.000.000 
Samlað hækking til konto 82 kr. 22.903.095 
 
Játtan til íløgu ella at upptaka lán kr 15.874.405 
Partur av projektering og ráðgeving - 442.000 
Samlað íløga ella lántøka kr. 16.316.405 
 
Hækkan av játtan til konto 82 og játtan til íløgu ella lántøka verða gjørd yvir eitt tvey ára 
skeið, so hvørt sum tørvur er á peningi. 
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Fyri fíggjarárið 2007 verður játtanin til konto 82 hækka við kr. 12.000.000 
Og íløga ella lántøka verða gjørd fyri fíggjarárið 2007 við kr. 8.000.000 
 
Fyri fíggjarárið 2008 verður játtanin til konto 82 hækka við kr. 11.000.000 
Og íløgan ella lántøka verður gjørd fyri fíggjarárið 2008 við kr. 9.000.000 
 
Tekstur 2006 2007 2008 
                                                              
Projektering                                                             
Ùtboð                                                             
Licitatión                                                             
Kontrahering                                                             
Arbeiðið 
byrjar                                                             
Arbeiðs 
tíðarskeið                                                             
Arbeiðið 
endar                                                             
                                                              
Omanfyri sæst tíðaraksin fyri projektering og byggitíðina, um arbeiðið verður gjørt út í eitt. 
 
2. tilmæli 
Í øðrum lagið verður mælt til at projektið verður gjørt liðugt, soleiðis at partar av arbeiðnum 
kunnu longu byrja í 2007. Arbeiðið kann tá leggjast soleiðis tilrættis, at tað verður boðið út í 
størri og minni bitum alt eftir tí, sum er best byggitekniskt, og sum pengar verða settir av til. 
 
at peningur verður settur av soleiðis, at projekteringin kann gerast liðug av BBP-arkitektum 

miðskeiðis í apríl 2007. Hetta fyri at umvælingararbeiðið kann gerast við støði í tí lidna 
projektinum, soleiðis at arbeiðið verður gjørt í størri og smærri bitum. 

 
at peningur verður settur av til at gera 1. byggistig í fyrstu atløgu, sum umfatar rúmini á 

eystursíðuna fyrst. Hetta inniheldur at skifta takið, hækka gólvið á hædd við vallargólvið, 
umvæla og broyta skiftirúmini, wc rúmini og harvið eisini gera kloakkina á nýggjum og 
asfaltera gongubreytuna. Framsíðan skal gerast eftir tí nýggja uppskotinum, tvs. skifta 
klædningin út og skifta og broyta vindeyguni og úthurðarnar. Seta nýggja takrennu og 
rennustokk upp. Hesi arbeiði kunnu gerast við at hækka játtanina til konto 82 við 9 mill. 
kr. til fíggjarárið 2007. 

 
Ein møgulig langtíðar ætlan kundi verið hendan.  
 
1. byggistig 
Umvæling og broyting av hølum, ið liggja úti við eystur síðuna. Broyting av hesi framsíðu 
umfatar eisini vindeygu, úthurðar, takrennu og rennustokkar. Takið skal eisini skiftast. 
 
2. byggistig 
Útbyggja endan norðureftir, við øllum. 
 
3. byggistig 
Útbyggja endan suður eftir við øllum. 
 
4. byggistig 
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Taka niður áskoðarabeinkirnar og flyta vøllin inn í mittuna. Gera nýggj áskoðarapláss og 
umskapa rúmini, sum liggja út til vestur síðuna. Broyting av hesi framsíðu umfatar eisini 
vindeygu, úthurðar, takrennu og rennustokkar. 
 
Mentamálanevndin 13. juni 2006: Samtykt at mæla býráðnum til, um fíggjarnevndina, at 2,5 
mió. kr., sum eru játtaðar til umvælingar av høllini 2006, verða nýttar til projektering av 
umvæling og umbygging, sambært uppskoti frá BBP Arkitektar A/S, februar 2006. 
 
Eisini samtykt at viðgera málið aftur í mentamálanevndini eftir summarfrítíðina. 
 
Fíggjarnevndin 21. juni 2006: Trivnaðarstjórin og leiðarin á mentamáladeildini vóru á 
fundinum og greiddu frá. 
 
Tikið av skrá. 
 
Fíggjarnevndin 13. september 2006: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 21. september 2006: Einmælt samtykt. 
 
Nýtt: 
Kommunan hevur arbeitt við einum projektið, ið fór at kosta 40 mill kr. umframt 
projekteringsútreiðslur.  
 
Projekteringin er komin væl áleiðis og sambært sáttmála millum arkitektavirkið og Tórshavnar 
kommunu (TK) skal projektforslagið góðkennast av TK. Hetta liggur nú klárt til góðkenningar  

 
Samlaði kostnaður fyri projektið er kr 47.680.000 við prístalsregulering og projektering. 
 
Arbeiði gerast í 4 byggistigum. 
1. byggistig:  1. februar 2008 – 31.oktober 2008  
2. byggistig:  1. januar 2009 – 1. februar 2010 
3. byggistig: 1. apríl – 27. august 2010 
4. byggistig: 1. september – 30. juni 2011 
 
Arbeiði verður fíggja av konto 90 soleiðis: 
 
Áður játtað,      2.500.000 mill kr. 
At játtað fyri 2007    6.000.000 mill kr 
At játtað fyri 2008    6.415.000 mill kr 
At játtað fyri 2009  14.326.680 mill kr 
At játtað fyri 2010  12.829.240 mill kr 
At játtað fyri 2011    5.599.080 mill kr 
 
Býararkitekturin mælir til at projektuppskotið, tíðarætlan og fíggingar-háttur verða góðtikin. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við tilmælinum frá 
býararkitektinum. Somuleiðis verður mælt til at seta bygginevnd fyri verkætlanina, sambært 
”Politisku/fyrisitingarligu mannagondir fyri verkætlanir” 
 
Mentamálanevndin 11. juni 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá 
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trivnaðarstjóranum og mentamálaleiðaranum og beina málið í býráðið, um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 13. juni 2007: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 21. juni 2007: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu. 
 
Ískoyti: 
5 byggifyritøkur vóru innboðnar til at prekvalifisera seg til at bjóða uppá út- og umbyggingina 
av Høllini á Hálsi. Freistin at lata inn upplýsingar  um fyritøkuna varð 6. mars kl 14.00. Av 
teim 5 boðnu, lótu 4 fyritøkur inn tilfar, og vóru tær allar góðkendar. 

 
Lisitatiónin varð 28. apríl 2008 kl 10:00 
Hesi tilboð komu inn  
 
Fyritøka   1 byggistig  3 byggistig 
     
J & K Petersen Contractors Einki boð  Einki boð 
Búsetur Sp/F   kr 58.798.462,80 kr 64.143.777,60 
E.Pihl & Søn Føroyar P/F kr 64.341.329,28 kr 69.964.259,00 
MT Højgaard Føroyar P/F kr 70.810.793,03 kr 76.310.793,03 
 
Ráðgevarin BBP-arkitekter, mettu at øll innkomnu tilboð vóru kontosiónsmessig. Víðari 
mæltu ráðgevin til at tikið varð av tilboðnum frá Búsetur, og at arbeiðið skuldi gerast í einum 
byggistigi. 
 
Bygginevndin gjørdi hetta tilmæli. 
 
Ein meiriluti í bygginevndin, mælir frá at taka av lægsta tilboðnum áljóðandi 58.798.462,00 
kr, fyri at gera arbeiði í einum. Somuleiðis mælir ein meiriluti frá, at taka av lægsta tilboðnum 
áljóðandi 64.143.777,00 kr, fyri at gera arbeiðið í stigum. 
 
Grundgevingin fyri frámælinum er, at játtaðar eru bert 48 mill. kr. til at gera arbeiðið í stigum. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini vísandi til at 
rúm ikki er fyri verkætlanini á konto 90. 
 
Mentamálanevndin 3. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið, um fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 29. desember 2008: Atkvøtt var um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 
11 atkvøðum fyri og ongari ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin 
Katrina Frýdal, Halla Samuelsen, Elin Lindenskov, Inga Dahl, Vagnur Johannesen, Beate L. 
Samuelsen og Jan Christiansen. 
 
Greiddu ikki atkvøðu: Sjúrður Olsen og Høgni Mikkelsen 
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Uppískoyti: 
Høllin, sum Tórshavnar kommuna yvirtók í 2005, er niðurslitin og tørvar átrokandi ábøtur. 
Arbeitt hevur verið við at fara undir útbygging av høllini, men býráðið samtykti 29. desember 
2008, at arbeiðið verður ikki gjørt í hesum umfari. 
 
Tørvurin á umvælingum í høllini er stórur, og tí verður neyðugt at gera eina tørvsmeting av 
bráðfeingis umvælingum og kostnaðarmeting. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at framflyta kr.100.000 av játtan til umbygging 
av høllini á Hálsi til at gera tørvsmeting av bráðfeingis umvælingum og kostnaðarmeting. 
 
Mentamálanevndin 27. mai 2009: Samtykt at taka undir við tilmælinum og mæla býráðnum, 
um fíggjarnevndina, til at játta kr. 100.000 at gera tørvsmeting av bráðfeingis umvælingum 
við kostnaðarmeting. 
 
Fíggjarnevndin 28. mai 2009: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini og játta kr. 100.000 av játtaðum íløgum á trivnaðarøkinum ætlaðar 
Høllini á Hálsi. 
 
Býráðið 28. mai 2009: Einmælt samtykt. 
 
Nýtt: 
Tørvsmetingin av bráfeingis umvælingum og kostnaðarmeting er nú gjørd. Eystursíðan 
treingjur mest til ábøtur. Talan er her um at umvæla/skifta út umklæðingar- og brúsurúm, 
klædning og toilettir. Kostnaðarmetingin er sett upp í trimum punktum, sí skjálið frá HMP-
Consult, dagfest 3. november 2009. 
 
Her verður tikið saman um metingina: 
Brúsu- og umklæðingarrúm kr.  3.484.100 
Toilettir   kr.     861.300 
Arbeiðstøka samlað  kr.  4.895.400 
Óvantað 15%   kr.     734.310 
Projektering og eftirlit  kr.     675.565 
 
Samlað uttan mvg  kr.  6.305.275 
Mvg 6,25%   kr.     390.927 
 
Samlað við MVG  kr.  6.696.202 
 
Eftir at hesar ábøtur eru gjørdar, treingir gólvið til at skiftast. Tað er í sera ringum standi, og 
krevur nógv dagligt viðlíkahald. Men tá hugsað verður um at takið lekur, eigur takið at verða 
skift áðrenn gólvið, soleiðis at gólvið ikki fær vatnskaða tá takið verður skift. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta 4,4 mió. kr. av avlopinum av áður 
játtaðari upphædd til Høllina á Hálsi (j. nr. 1999-0345). Tøkar eru íalt 8,9 mió. kr. 
  
Mentamálanevndin 11. november 2009: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið, um fíggjarnevndina. 
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Ískoyti/tilmæli: 
Fyri at gera bráðfangis umvælingar lidnar – mettar til 6,7 mió. kr. – mæla kommunustjórin, 
tekniski stjórin og mentamálaleiðarin til at játta 3,0 mió. kr. afturat av undirkonto 5776 í 
fíggjarætlanini fyri 2010 til arbeiðið. 
 
Mentamálanevndin 17. november 2009: Nevndin tók undir við tilmælinum um netið.  
 
Fíggjarnevndin 18. november 2009: Nevndin samtykti at mæla býráðnum til at taka undir 
við tilmælunum. 

 
Býráðið fyri læstum hurðum 26. november 2009: Málið varð umrøtt. 
 
Býráðið 26. november 2009: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini 18. 
november 2009. 
 
Ískoyti: 
Jógvan Arge ynskir málið á skrá. 
 
Fíggjarnevndin 14. apríl 2010: Tekniski stjórin og býararkitekturin greiddu frá málinum. 
Sáttmáli verður í næstum gjørdur við HMP Consult um ráðgeving og projektering. 
Projekteringin tekur upp til tveir mánaðir, og mælt verður til, at arbeiðið verður boðið út í 
innbodnari lisitatión í summar. 
 
Mentamálanevndin 28. apríl 2010: Kunnað varð um málið. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at bjóða arbeiðið út í innbodnari 
høvuðsentreprisu. 
 
Mentamálanevndin 17. mai 2010: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið, um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 20. mai 2010: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 20. mai 2010: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu. 

 
Mentamálanevndin 1. september 2010: Kunnað varð um málið. 
 
Nýtt: 
Lisitatiónin var 22. des. 2010 og tilboðini vóru hesi: 
 
ÁTS S/pf.   6.117.725,56 kr. 
Karstin A. Joensen S/pf.  6.183.979,25 kr. 
Valbjørn Dalsgarð S/pf. 6.302.015,96 kr. 
Bjarni Poulsen S/pf.  6.343.814,48 kr. 
Búsetur S/pf.   6.545.180,00 kr. 
Húsavarðatænastan S/pf. 6.678.556,15 kr.  
 
Metingin hjá HMP-Consult 6.725.000,00 kr. 
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HMP-Consult hava kannað tilboðini, og mæla til at taka upp samráðingar við ÁTS, sum áttu 
lægsta tilboðið. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini at taka upp samráðingar 
og gera sáttmála við ÁTS. 
 
Mentamálanevndin 12. januar 2011: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Í skrivi til mentamáladeildina dagf. 13. september 2011 vísa leiðarin á Hallarumsitingini og 
leiðarin á Húsaumsitingini á bráðneyðugan tørv at skifta gólvið og takið. Víst verður á, at 
gólvið er í sera ringum standi og krevur nógv dagligt viðlíkahald, og tí treingir tað til at 
skiftast. Víst verður eisini á, at tá hugsað verður um, at takið lekur, eigur takið at verða skift 
áðrenn gólvið, soleiðis at gólvið ikki fær vatnskaða, tá takið verður skift.  
Høllin á Hálsi tørvar eina størri umvæling bæði innan og uttan. Ein heildarumvæling av høllini 
verður sambært HMP Consult mett at kosta millum kr. 18-20 mió. Á fíggjarætlanini konta 
5775 Ítróttaranlegg eru í 2012 settar kr. 2,5 mió av til framhaldandi umvælingar, sambært 
fíggjarætlanartekstinum skulu m.a. gólvið og takið skiftast. Greitt er, at til ber ikki at skifta 
bæði gólvið og takið í einum fyri hesa upphædd, men fíggingin røkkur til at skifta gólvið. 
 
Høllin hevur øll árini verið karmur um fleiri ítróttagreinar, samkomutiltøk, handilsmessur, dans 
og konsertir o.a. mangt. Krøv til gólv eru ymisk, alt eftir, hvat virksemið skal vera – eitt nú 
skal gólv til ítrótt vera bleytt, tó at krøvini hjá ymsu ítróttagreinunum eisini kunnu vera ymiskt. 
Gólv til eitt nú at bera bilar skal hinvegin vera hart.  

 
Gamla gólvið hevur víst seg at vera sera gott og haldført. Ætlanin er, at høllin eisini framyvir 
skal vera karmur um fjøltáttað virksemi. Metast má tí skilagott, at nýggja gólvið verður bygt 
upp á sama hátt við møguligum smáum betringum. Ætlanin er ikki at broyta høllina annars. 
 
Fyri ikki at órógva kappingarárið 2012-2013 ov nógv, er neyðugt, at arbeiðið at skifta gólvið 
verður byrjað og gjørt liðugt beinanvegin. Tá takið verður skift, verður neyðugt at verja gólvið 
væl, so at tað ongan skaða fær. Mælt verður tí til, at tøka íløgujáttanin kr. 2,5 mió verður 
brúkt til at skifta gólvið.  
 
Fyri at arbeiðið skal ganga so skjótt sum møguligt, verður mælt til, at Húsaumsitingin, í 
samstarvi við Hallarumsitingina, standa fyri upptøku og burturbeining av gamla gólvinum, 
meðan arbeiðið at keypa og leggja nýggja gólvið á verður bjóðað út sum undirhondsboð til 
tveir arbeiðstakarar. 
 
Mett verður tó eisini neyðugt, at gongd verður sett á heildarumvælingarnar, t.e. millum annað 
at skifta takið, ventilatiónsskipan, klæða allan bygningin uttan, skifta vindeygu og hurðar, 
dagføra atkomuna, ábøtur á brunaviðurskifti eins og el- og hvs-arbeiði og aðra fríðkan. Til 
hetta endamálið eigur játtan í alt umleið kr. 20 mió at verða sett av á íløguætlanini fyri árini 
2013 og 2014.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 2,5 mió av íløgukontu 5775 
Ítróttaranlegg til at skifta gólvið í Høllini á Hálsi. Mælt verður harumframt til, at settar verða í 
alt umleið kr. 20 mió av á íløguætlanirnar fyri 2013 og 2014 til at umvæla bygningin lidnan.  
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Mentamálanevndin 13. juni 2012: Nevndin samtykti at játta kr. 2,5 mió av íløgukontu 5775 
Ítróttaranlegg til at skifta gólvið í Høllini á Hálsi og at beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Ein meiriluti Jógvan Arge, Maria Hammer Olsen og Elin Lindenskov mæla til at peningur 
verður játtaður at skifta takið v.m.  í 2013. 
 
Ein minniluti Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen mæla til at fylgja tilmælinum  at 
settar verða í alt umleið kr. 20 mió av á íløguætlanirnar fyri 2013 og 2014 til at umvæla 
bygningin lidnan.  
 
Fíggjarnevndin 20. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini og játta kr. 2,5 mió. Av konto 5775, ítróttaranlegg, til at skifta gólvið í 
Høllini á Hálsi. 
 
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt. 

 
Ískoyti: 
Arbeiðið uppá útskifting av gólvplátum og álegging av nýggjum sportslinoleum er boðið út 
sum undirhondsboð av HMP- Consult, ið eru ráðgevar í málinum. Tilboðini vóru hesi, uttan 
mvg: 
 
Skifta gólvplátur v.m. 
 
• Træsmiðjan Sp/f   598.210,- kr. 
• Articon P/f   537.480,- kr. 
 
• Metingin hjá HMP-Consult 520.000 kr. 
 
Nýtt sportlinoleum v.m. 
 
• Gólvbúni Sp/f.   414.750,- kr. 
• Eyðfinn K. Eyðunsson Fa. 388.500,- kr. 
 
• Metingin hjá HMP-Consult 424.000,- kr. 
 
HMP-Consult hava kannað tilboðini og mæla til at skriva arbeiðstøkusáttmála við ávikavist 
Articon og Eyðfinn K. Eyðunsson, sum áttu lægstu tilboðini. 
 
Eftir samráðingar við Articon um nakrar broytingar, er semja um sáttmálaupphæddina kr. 
437,000,-. 
 
Viðv. samlaða fíggjartørvinum verður víst til j. nr. 2012-1785. 
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka av tilboðunum við teimum broytingum, 
sum avtalaðar eru, frá ávikavist Articon á kr. 437.000 og Eyðfinn K. Eyðunsson á kr. 388.500, 
og at heimila umsitingini at gera arbeiðstøkusáttmálar við hesar. 
 
Mentamálanevndin 26. juli 2012: Ein meiriluti: Jógvan Arge, Maria H. Olsen og Elin 
Lindenskov taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
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Ein minniluti: Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen taka støðu á seinni fundi. 

 
Fíggjarnevndin 26. juli 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka av tilboðunum frá 
Articon við teimum broytingum, sum avtalaðar eru, og at umsitingin fær heimild til at taka upp 
samráðingar við Eyðfinn K. Eyðunsson og Gólvbúna Sp/f og gera sáttmála um eitt 
gólv/sportslinoleum av sama slag sum verandi gólv. 
 
Býráðið 26. juli 2012: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Høllin á Hálsi hevur stóran umvælingartørv. Í fjør varð gólvið skift (konta 5775, L 57003 
Høllin á Hálsi). Sum tað framgongur av málslýsingini omanfyri, er bráðneyðugur tørvur á at 
skifta takið í høllini. Víst verður eisini á, at ein heildarumvæling av høllini er neyðug, tað er at 
skifta takið, nýggja ventilatiónsskipan, klæða allan bygningin uttan, skifta vindeygu og hurðar, 
dagføra atkomuna, ábøtur á brunaviðurskifti eins og el- og hvs-arbeiði og aðra fríðkan. 
 
Við støði í kostnaðarmeting frá september 2011 varð mett, at til hetta endamálið eigur játtan í 
alt umleið kr. 20 mió at verða sett av á íløguætlanini fyri árini 2013 og 2014. Á íløguætlanini 
fyri 2013 eru settar kr. 10 mió, sum í høvuðsheitum røkkur til at fáa skift takið og 
orkusparandi ventilatiónsskipan. Harumframt er eitt avlop á kontu L57003 uppá umleið 1 mió, 
sum kann verða flutt til tey arbeiði, sum gerast skulu í summar. 
 
Sum fyrireikingar av arbeiðinum skal útbjóðingartilfar gerast. Mælt verður til at bjóða 
byggiarbeiðið út sum innboðin lisitatión. Ætlandi skal arbeiðið fremjast í summar. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at gera útbjóðingartilfar og at bjóða arbeiðið út 
í innbodnari lisitatión. Harumframt verður mælt til at játta kr. 10 mió av íløgukontu 5775 fyri 
2013 til arbeiðið. 
 
Mentamálanevndin 10. apríl 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 17. apríl 2013: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og játta 10 

mió. kr. av íløgukonto 5775 fyri 2013 til arbeiðið og beina málið í býráðið. 

Býráðið 2. mai 2013: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Ráðgevarasáttmálar Ráðgevarasáttmálar 
 
31-05-2013 Hevur HMP undirskriva ráðgevarasáttmála fyri bygnings- og EL arbeiðir. 

 
04-06-2013 hevur pb Consult undirskriva ráðgevara sáttmála fyri ventilatiónsprosjekt. 
 
21-06-2013 hevur verið licitatión fyri bygnings- og EL arbeiðir.  
 
Innkomin tilboð:  
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Felag: Upphædd Fyrivarni: 
 
Articon: Kr. 13.875.468,00 ABF 06 
TG Verk Kr. 12.873.516,98 Tíðarætlan (Sí Skriv) 
Búsetur Kr.   8.635.052,01 ABF 06 
Húsavarðatænastan Kr.   9.624.351,00 ABF 06 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka av tilboðnum hjá Búsetur á kr 
8.635.052,01. 
 
Mentamálanevndin 26. juni 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 26. juni 2013: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Býráðið 26. juni 2013: Einmælt samtykt. 
 
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Høllin á Hálsi er bygd í 1970 , hevur verið meginhøllin í býnum í fleiri áratíggju og hýsir 
alskyns virksemi innan ítrótt, mentan, vinnu v.m. Tørvurin innan økið økist alsamt. og verður 
mett at ein útbygging av Høllini á Hálsi vil hava fleiri fyrimunir samanlagt í mun til kostnað, 
nyttuvirði og rakstur. 
 
Tey arbeiði, sum hava verið gjørd við nýggjum umklæðingarrúmum og w.c. á eystursíðuni, 
nýggjum hallargólvi, taki og endaveggi uppi á tekjuni suðureftir umframt røð av brunaátøkum, 
eru øll gjørd við støði í prosjektinum hjá BBP arkitektum frá 2007. 
 
Mett verður skilagott, at komandi um- og útbyggingar eisini taka støði í hesum. Tó kann 
verkætlanin tillagast soleiðis, at ætlað flyting av hallargólvi ikki verður gjørd, tí nyttan í mun til 
kostnað er ikki so áhugaverd. Eisini kann útbyggingin suðureftir tillagast ávísum 
kostnaðarkarmi, meðan útbyggingin norðureftir, sum er tann, ið skal geva fleiri hallartímar, 
kann vaksa fyri at fáa meira nyttu. 
 
Við at byggja út norðureftir 23m heldur enn bert 18,5m, sum BBP-prosjektið hevur, so er rúm 
fyri tveimum flogbóltsvøllum, eins og hetta er hálvur hondbóltsvøllur aftrat til venjing. Hetta 
gevur sostatt fleiri hallartímar aftrat og atknýtt goymsluhøli.  
 
Umframt tann ítróttaliga fyrimunin, so ger henda loysnin, at umstøðurnar verða munandi 
betri, tá stór tiltøk eru t.d. stevnur, konsertir og møtir. Høllin rúmar tá minst 2.500 fólkum. 
 
Týðandi er, at byggingin órógvar virksemið í høllini sum minst. Tí er eisini fyrimunur, um 
útbyggingin norðureftir verður framd fyrst, og at ætlanirnar serliga á suðursíðuni verða 
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endurskoðaðar. Prosjektering og støðutakan til útboð av norðurendanum kann verða klárt til 
januar 2016. 
 
Útbyggingin hevur avleiðingar fyri parkeringsumstøðurnar á Hálsi og í Gundadali. Møguleiki 
er at útvega 130 nýggj parkeringspláss á lendinum framvið R.C. Effersøesgøtu. Hetta eigur 
at verða tikið við í hallarverkætlanina.  
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at fara undir sum fyrsta stig at prosjektera og 
fáa til vega útbjóðingartilfar av útbygging norðureftir 23m samsvarandi lýsingini omanfyri. 	  
 
Mentamálanevndin 6. oktober 2015: Nevndin samtykti at útvega kostnaðarmeting av hesi 
loysnini og at arbeitt verður við at staðseta og kostnaðarmeta eina heila høll á Gundadals-
leiðini. 
 
Ískoyti 
Umsitingin hevur verið í samskifti við Sp/f HMP Consult um eina tillagaða útgávu av BBP-
verkætlanini, har tað tó verður hildið fast við verandi byggistíl o.a. 
 
Til ber at realisera eina verkætlan við útbygging norðureftir við einum hálvum vølli, gera 
vestursíðuna uttan lidna, umframt útbygging suðureftir til judo, borðtennis, móttøkuøkið o.a. 
fyri 34,9 mio.kr. uttan MVG á 6,25%.  
 
Mett byggitíð er eitt gott ár. Útboð uppá norður og vestursíðuna kann verða um ársskiftið og 
uppá suðursíðuna í mars. Neyðugt er við smærri tillagingunum í projekteringini av suður-
verkætlanini. Til ber eisini at gera parkeringøki við 130 plássum í lendinum millum høllina og 
R.C. Effersøesgøtu fyri 4,15 mio.kr. umframt kommununar MVG á 6,25%. 
 
Henda útbygging av Høllini á Hálsi og útbyggingin av høllini í Skúlanum á Argjahamri økir um 
tímatalið, sum til ber at brúka hallirnar til venjing. Sum støðan er í dag, eru 97 tímar at býta til 
flogbólt og hondbólt. Við at útbyggja á Argjum og á Hálsi verða 166 tímar tilsamans til 
hondbólt, flogbólt og kurvabólt.  
 
Í Høllini á Hálsi koma í dag lið inn einaferð um tíman. Tá útbygt er, koma lið inn hvønn hálva 
tíma, tí tey hita upp á hálva vøllinum (útbygdi vøllurin) og fara síðan inn á heila vøllin (verandi 
vøllur), og tá kann næsta lið koma inn á hálva vøllin til upphiting og venjing. Mett verður, at 
hetta gevur uml 70% fleiri venjingartíðir, tí skipanin kann ikki nýtast til fulnar til liðini í fremstu 
deildunum, tí tey vanliga venja 1,5 tíma. Talan er sostatt um munandi meira fleksibla skipan.  
 
Ein annar vinningur er, at tíðin millum dystir gerst styttri, tí størri parturin av upphitingini kann 
fara fram á hálva vøllinum. 
 
Høllin á Hálsi er eitt slag av tjóðarítróttahøll og fer útbyggingin at  styrkja um tann leiklutin 
innan ítróttin, umframt tað ymiska fjølbroytta mentanar- og handilsvirksemi sum annars er í 
høllini av og á. Haraftrat er Høllin á Hálsi valstað í býnum o.s.fr. 
 
Viðv. kostnaðarmeting og staðseting av heilari høll á Gundadalsleiðini 
Ein møguleiki er at byggja eina nýggja høll í økinum suður úr Tórsbreyt. Talan er um matr. 
1393a ogn hjá P/F Eik Banka. Ein fult útbygd nýmótans høll ella hallardepil har fer at kosta 
væl meir enn avsetti kostnaðarkarmurin fyri bygging av ítróttahøllum, ið er tøkur, og sum 
ætlanin er at játta í 2016. Eisini má væntast, at henda ætlan ber ikki til at realiserað innan 
stutta tíð.  
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Hartil skal havast í huga, at í byggiverkætlanini fyri Skúlan á Fløtum er ein ítróttahøll við 400 
áskoðaraplásum, sum partur av byggistigi 2, ið verður liðugt á sumri 2019. Haraftrat verður 
ein ítróttahøll í Marknagilsdeplinum, og er ætlanin at gera avtalu við depilin um at umsita part 
av hallartíðunum, tá depilin ætlandi er liðugur miðskeiðis í 2017. 
 
Talva við tímum í høllunum er viðfest. 
Kostnaðarmeting fyri útbygging av Høllini á Hálsi er viðfest. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla til at   

- at heimila umsitingini at fara undir útboð av verkætlanini í sonevndum øvugtum útboði 
í eini heildararbeiðstøku innan fyri karmin á 34,9 mio.kr.,  

- at heimila umsitingini at fara undir útboð av parkingsverkætlanini í einum útboði í 
heildararbeiðstøku innanfyri karmin á 4,15 mio.kr. 

- og at arbeiðið verður fíggjað av karminum til ítróttahallarbygging løgukonta 5775 
ítróttaranlegg. 

 
Mentamálanevndin 09. november 2015: Útsett til komandi fund.	  
 
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Útsett. 
 
 
Ískoyti 
 
Útbygging norðureftir av høll í fullari longd, kostnaðarmeting o.a. 
Umsitingin hevur samskift við Sp/f HMP Consult um eina tillagaða útgávu av BBP-
verkætlanini í norðurendanum til fevna um eina høll í fullari longd (hondbóltsvøllur), har tað tó 
verður hildið fast við verandi byggistíl o.a. so vítt til ber, umframt aðrar betranir. 
 
Til ber at realisera eina verkætlan við útbygging norðureftir við einum fullum vølli, gera 
vestursíðuna uttan lidna (og teimum umvælingum innandura, sum standast av hesum), men 
ikki útbygging suðureftir til judo, borðtennis, móttøkuøkið o.a. fyri kr. 28,5 mió í 
handverkaraútreiðslum (HVÚ) u/mvg. Tá er eisini roknað 130 parkeringsplássum í lendinum 
millum høllina og R.C. Effersøes gøtu. Mett byggitíð er 18 mánaðir. Útboð uppá verkætlanina 
kann verða í apríl 2016, eftir at neyðug projektering er gjørd. Neyðugt er við ávísum 
tillagingum í áður gjørdari projektering av norðurverkætlanini. 
 
Kostnaðarmeting og nærri greiningar fyri útbygging av Høllini á Hálsi eru viðfestar, umframt 
strikutekningar og visualiseringar (visualiseringar verða tøkar mikudagin). 
 
Nýtsluendamál og hallartímar 
Henda útbygging av Høllini á Hálsi, og útbyggingin av høllini í Skúlanum á Argjahamri økir 
munandi um tímatalið, sum til ber at brúka hallirnar til venjing. Sum støðan er í dag, eru 97 
tímar at býta til flogbólt og hondbólt. Við at útbyggja á Argjum og á Hálsi verða 176 tímar 
tilsamans til hondbólt, flogbólt og kurvabólt. Verður bygt út við hálvari høll á Hálsi verða 
tímarnir til hondbólt, flogbólt og kurvabólt 166 tilsamans.  
 
Tað vil siga at tey stóru feløgini(H71, Neistin, Kyndil og Fleyr) kunnu í grundreglum hava 
hvør sína høll og ÍA og kurvabólt feløgini kunnu deilast um eina høll. 
 
Við heilum vølli afturat á Hálsi kunnu dystir eisini spælast har eins og á Argjahamri. 
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Um bygt verður sum víst er á tekningunum, verður stórt øki á eystursíðuni, sum kann brúkast 
til upphiting  bæði til dystir og venjing, sum í dag fer fram í geingjunum, sum er óheppið. 
Eisini kunnu høllini á eystursíðuni brúkast t.d. til borðtennis o.a. umframt betri 
goymslumøguleikar. 
 
Tá tiltøk verða í høllini so sum stevnur, møtir, jólasøla og onnur tiltøk sum bert skulu brúka 
eina høll kann venjast í hinari høllini meðan gjørt verður klárt til tiltøkini, tað vil siga at 
munandi minni avlýsingar verða hjá feløgunum. 
 
Høllin á Hálsi er eitt slag av tjóðarítróttahøll, og fer útbyggingin at styrkja tann leiklutin. 
Haraftrat er Høllin á Hálsi valstað í býnum. Høllin kemur at hava pláss fyri umleið 1800  
áskoðarum á verandi áskoðaraplássum, umframt tveimum áskoðarapallum, sum kunnu 
flytast. Hetta fer m.a. geva ítróttafeløgunum møguleika fyri at fáa væl størri inntøkur í 
sambandi við t.d. finalur í hondbólti og altjóða dystir. 
 
Judofelagið og borðtennisfelagið 
Judofelagið í Tórshavn hevur 26 íðkandi limir sbrt. yvirlitinum hjá ÍSF frá juni 2015, og í øllum 
landinum eru 66 íðkandi. Judofelagið venur og hevur kappingar í fimleikahøllini 
í Eysturskúlanum. Felagið hevur í løtuni 12 tímar um vikuna.  
Eitt av teimum feløgunum, ið hevur ynski um betri og støðugari hølisviðurskifti, er 
Borðtennisfelagið Tór (t.e. borðtennisfelagið í Tórshavnar kommunu). Felagið hevur í løtuni 
30 íðkandi sbrt. frágreiðingini hjá ÍSF frá juni 2015, og í øllum landinum eru 68 íðkandi. 
 
Borðtennisfelagið hevur í dag venjingar í høllini í Skúlanum við Løgmannabreyt og í 
Eysturskúlanum. Borðtennisfelagið Tór hevur 12 hallartímar um vikuna. Felagið hevur stórt 
ynski um at fáa betri egnað høli til venjing, og at venjingin er á einum stað. Í øðrum tilmæli 
sæst at tilmælt verður at venjingar teirra verða staðsettar á Látrinum á Argjahamri. 
 
Judofelagið og borðtennisfelagið hava hvør umleið 7 kappingar um árið í Havn. Ein 
umrøddur møguleiki fyri at skapa hesum ítróttagreinum betri umstøður er at útbygda høllin á 
Hálsi ognar sær máttur til judo og eini 8 borðtennisborð soleiðis at kappingar framyvir verða í 
høllini á Hálsi og at Ítróttaanlegg tryggjar at alt er klárt til hesar kappingar í góðum kørmum, 
meðan judo framyvir venjur í høllini á Argjahamri ella heldur fram í Eysturskúlanum og 
borðtennisfelagið á Látrinum á Argjahamri.  
 
Býarskipanar- og myndugleikaviðurskifti 
Høllin á Hálsi er  fevnd av øki D2 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu 
seinast broytt 31. oktober 2013. Innan karmar av byggisamtyktini eru rúmir møguleikar fyri 
bygging í økinum. Í økinum eru ikki nøktandi parkingsviðurskifti og er tí neyðugt innan 2017 
at fáa gjørt fleiri parkeringspláss. 
  
Samlaði kapasiteturin innan ítróttaranlegg og fleirnýtsluendamál 
Hallarkapasiturin í Tórshavnar kommunu er sum heild tepur, og greitt er, at við stóru 
menningini innan ymiskar ítróttagreinar er tørvur á útbygging av kapasitetinum, og tørvur er á 
fleiri hallartímum. 
Verandi nýtslustig er høgt, samstundis eru Ítróttaranlegg í holt við at fara ígjøgnum og 
eftirmeta skipanina við atliti at tryggja sær, at optimal nýtsla er av tøka tilfeinginum, t.d. at í 
fleiri førum er ein heil høll avsett, men bert hálv høll verður brúkt; at tað kemur meir enn so 
fyri, at ikki verður boðað frá, tá ein høll ikki verður brúkt. 
 
Samanlagt ræður Ítróttaranlegg yvir 16 hallum í kommununi antin alt døgnið ella eftir kl. 16 
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og í vikuskiftum. Talan er umleið 12.000 m2. av hallum, skiftingarrúmum vm. 
 
Um nevnda útbygging verður framd,  verður økt munandi um tøku tíðirnar í skipanini til 
hondbólt, flogbólt, kurvabólt o.a.  
 
Rakstrarviðurskifti 
Øktir fermetrar í høllini fara at økja rakstrarútreiðslurnar hjá Ítróttaranleggum, men 
inntøkurnar av hallarleigu skuldu viga upp ímóti øktu útreiðslunum. 
 
Samanumtikið verður mett, at nevnda íløga hevur høgt nyttuvirði og rímiligan kostnað í mun 
økta kapasitetin og gagnar ítróttinum, frítíðarendamálum og øðrum virksemi, sum er í høllini. 
 
Skjøl eru viðfest. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla til at   

- at heimila umsitingini at fara undir útboð av útbygging av høllini  og parkeringsøki í 
sonevndum øvugtum útboði í eini heildararbeiðstøku innan fyri karmin á kr. 28,5 mió 
HVÚ u/mvg  
og at arbeiðið verður fíggjað av karminum til ítróttahallarbygging løgukonta 5775 
ítróttaranlegg. 

	  
 
Mentamálanevndin 25. november 2015: Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum og 
beina málið í býráðið um figgjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini við tí 
ískoyti, at verkætlanin verður víðkað til eisini at umfata hølir til judo og borðtennis, og at 
beina málið í býráðið. 
 
Ískoyti 
Sum uppfylging uppá viðgerðina í fíggjarnevndini 2. desember 2015 hevur umsitingin 
fyrireikað ískoytisverkætlan viðv. hølum serliga ætlað til judo og borðtennis, umframt ta 
útbygging, ið longu er viðgjørd og samtykt í nevndini.  
 
Mett verður sannlíkt, at til ber at gera ein kjallara á uml. 400 m2 undir norðurskjøldrinum í 
útbygdu dupulthøllini fyri umleið 6,4 mio.kr. Kjallarin kann hýsa judo og borðtennis. 
Harumframt kann verða talan um onnur endamál, alt eftir nær og hvussu nógv hølini verða 
brúkt til høvuðsendamálini. Málið er, at judomáttur til ein vøll liggja frammi, uttan so at onkur 
heilt serligt orsøk ger seg galdandi. Á henda hátt fær judo fastar karmar kring virksemið. 
Viðv. borðtennis verður møguleiki fyri, at fleiri borð kunnu standa fast frammi, og fær 
borðtennis soleiðis støðugar og framúr karmar. Ætlandi skal virksemið hjá hesum 
ítróttagreinunum kunna samvirka í ávísan mun. Sp/f HMP hevur projekterað verkætlanina á 
Hálsi higartil. 
 
Nærri tekningar og útgreinað kostnaðmeting verður tøk mánadagin. 
 
Tilmæli 
Tekniski stjórin, trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at heimila 
umsitingini at fara undir samráðingar við Sp/f HMP Consult við atliti til at liðugprojektera 
hallarútbyggingina, sum áður samtykt 25. november 2015, umframt við hesum ískoyti viðv. 
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útbygging í kjallaranum og venda aftur til mentamálanevndina og fíggjarnevndina við einum 
samráðingarúrsliti primo januar 2016. 

	  
 
Mentamálanevndin 07. december 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið um fíggjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevndin 09. december 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at 
beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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238/15 Útbygging av høllini í skúlanum á Argjahamri 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 06.10.2015 203/15 15/03776-1 
2 Mentamálanevndin 09.11.2015 216/15 15/03776-1 
3 Fíggjarnevndin 11.11.2015 276/15 15/03776-1 
4 Mentamálanevndin 25.11.2015 238/15 15/03776-1 
5 Fíggjarnevndin 02.12.2015 302/15 15/03776-1 
6 Býráðsfundur 10.12.2015 238/15 15/03776-1 
7 Fíggjarnevndin 09.12.2015 333/15 15/03776-1 
8 Mentamálanevndin 07.12.2015 255/15 15/03776-1 
 
 
Málslýsing:  
Søga 
Skúlin á Argjahamri www.argjaskuli.fo varð liðugt bygdur á sumri 2011 og varð tikin í brúk í 
august 2011. Fimleikarhøllin í skúlanum er 22 m. x 22 m. og hevur umleið 196 m2 í 
goymslurúmum. P/F MAP Arkitektar var ráðgevarafelag og P/F Articon bygdi skúlan í 
partalagsavtalu. 
 
Ítróttavirksemið er umfatandi í Tórshavnar kommunu og hevur verið í støðugum vøkstri farnu 
árini. Torført er at nøkta eftirspurningin og tørvin hjá ítróttafeløgum. Nýtslustigið av høllini er 
at kalla fult hvønn dag eftir skúlatíð og í vikuskiftunum. 
 
Uppskot til loysn 
Upprunaliga var ætlan, at fimleikahallirnar skuldu hava stødd sum ítróttarhøll. Hetta ber 
framvegis til at fremja við eini uppíbygging á tilsamans 685 m2., so  møguleiki verður fyri 
hondbóltskappingarvølli á 20 m x 40 m, umframt frástøðugeira til vegg, 2,8 metrar frástøðu til 
vegg vestureftir (verandi bygningslutir í vestaru framsíðu, kunna í stóran mun endurnýtast). 
og 2,7 metur frástøðu eystureftir. 1,5 m. frástøða suðureftir og 1,2 frástøða móti sitiplássum 
norðureftir. 
 
Við at skera í verandi vegg norður eftir, og flyta hann 1,9 metrar inn í verandi goymslur, ber til 
at fáa pláss fyri 3 røðum av sitiplássum. Við 0,5 m til hvørt sitipláss, verða 210 sitipláss í 
uppskotinum. 
 
Pláss er gjørt til at útvega tvey skiftingarrúm aftrat, og tvær goymslur eru varðveittar til 
verandi goymslu. 
 
Roknað verður við, at verandi el- og HVS-skipanir kunnu trekkjast víðari fram, og stórvegis 
eykaútreiðslur verða ikki til samlaðu dimensioneringina av hesum anleggum. 
 
Kostnaðarmeting 
Fyribils verður mett at talan kann verða um eina bygging fyri umleið 15 mio.kr., umframt 
ráðgeving, ókent v.m. á umleið 1 mio.kr. Onkrar óvissur eru, sum mugu kannast nærri í 
fyrireikingunum. Mett byggitíð, íroknað projektering er 16 mánaðir, og mett verður, at 
projektering kann byrja í januar 2016.  
 
Nyttuvirði 
Við útbyggingini fæst ein hondbóltsvøllur afturat, sum kann brúkast til hondbólt, flogbólt o.a. 
og ÍA, sum er felag á Argjum, kann í høvuðsheitum fara úr Høllini á Hálsi og so verða sjey 
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tímar tøkir har. Um t.d. Fleyr fer úr Gundadalshøllini verða 11 tímar tøkir har. Hesar 
tilsamans 18 tímarnar kundu Kyndil, H-71 og Neistin so fingið aftrat. 
 
Møguligt býti millum tey feløg, sum fara at brúka høllina í Skúlanum á Argjahamri kundi verið, 
at ÍA fær (í mun til støddarbýti millum hondbóltsfeløgini) 15 tímar og Fleyr fær 20 tímar. 
 
Umframt venjing kunnu kappingardystir eisini vera á Argjahamri, og trýstið verður tað minni á 
Høllina á Hálsi og  á Hoyvíkshøllina. Verkætlanin er tískil áhugaverd, tí talan verður um 
lutfalsliga høga nyttu fyri ein sámiligan kostnað. 
 
Onnur viðurskifti í byggitíðini 
Byggingin fer at órógva virksemið í skúlanum nakað, bæði virksemið í høllini, í skúlanum sum 
heild og tað kvøldskúlavirksemi, sum er í skúlanum, serliga í sambandi við sprongiarbeiðið, 
og tá veggurin vestureftir verður tikin niður. Hetta krevur neyva ráðlegging saman við 
skúlanum og Ítróttaranleggum, ið samskipar tað virksemið, sum er í høllini eftir skúlatíð. Tí 
má byggingin í ávísan mun lagast til skúlan, virksemið hjá Ítróttaranleggum, feløgini, sum 
brúka høllina og til Kvøldskúlan.   
 
Fyrireikingar 
Til tess at realisera hesa ætlan, er uppskot at fara undir samskifti við P/F Articon og P/F MAP 
arkitektar um verkætlanina. Hetta grundað á, at talan er um feløg, ið vóru við í upprunaligu 
verkætlanini, og at fleiri fyrimunir eru í at halda fram við somu feløgum. Úrslitið av hesum 
verður so grundarlag fyri endaligari støðutakan um bygging.  
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin	  og	  mentamálaleiðarin	  mæla	  til	  at	  heimila	  umsitingini	  at	  fara	  undir	  samskifti	  við	  
omanfyri	  nevndu	  feløg	  um	  útbygging	  av	  høllini	  í	  Skúlanum	  á	  Argjahamri	  at	  leggja	  fyri	  nevndina	  
aftur	  í	  november	  2015.	  	  
	  
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 6. oktober 2015: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur 
Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr, tekur undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi. 
 
Ískoyti: 
Samráðingar hava verið við P/F Articon og P/F MAP Arkitektar um málið og fyriliggur nú 
møguleiki fyri at gera avtalu, har feløgini saman við kommununi halda fram í upprunaliga 
partalagnum um Skúlan á Argjahamri uppá hesa útbyggingina, sum kann verða framd fyri 
15,5 mio.kr. umframt kommununar MVG á 6,25%. Verkætlanin kann byrja í desember 2015 
og verða avhendað til skúlaársbyrjan 18. august 2016. 
 
Í máli nr. 14/04763 sæst nærri frágreiðing um, hvussu henda útbygging gevur fleiri 
hallartímar til feløgini í høvuðsstaðnum. Talva við tímum í høllunum er viðfest. 
 
Tilmæli: 
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini at gera endaliga avtalu 
um partalag uppá útbyggingina fyri í mesta lagi kr. 15,5 mió umframt mvg, og at arbeiðið 
verður fíggjað av karminum til ítróttahallarbygging løgukonta 5775 ítróttaranlegg.	  
 
Mentamálanevndin 09. november 2015: Útsett til komandi fund.	  
 
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Útsett.	  
 
Mentamálanevndin 25. november 2015: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur 
Sigurðsson og Sigrun Mohr, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur undir við av víðka høllina í skúlanum á Argjahamri, men 
mælir til at byggiarbeiðið verður boðið út millum byggifeløg. 
 
Ein annar minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur undir við at víðka høllina í skúlanum á 
Argjahamri, men mælir til at arbeiðið verður boðið út.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at heita á umsitingina um at koma við 
nýggjum tilmæli til útbjóðingarhátt, sum verður at leggja fyri aftur fíggjarnevndina á eyka 
fundi. 
 
Ískoyti: 
Sum uppfylging uppá viðgerðina í fíggjarnevndini 2. desember 2015 verður mælt 
mentamálanevndini til at taka støðu til annan av tveimum útbjóðsháttum: 
 
a). Undirhondsboð 
b). Innboðin øvugt licitatión 
 
Í báðum málum verður ásett eitt evsta mark fyri HVÚ (hondverkaraútreiðslur) á 12,5 mió.kr. 
Vinnandi tilboðið er tað, sum kemur tættast at tí ella lægri. Tilboðið skal skipast sum ein 
heildararbeiðstøka, sum fer yvir í eitt partalag saman við Tórshavnar kommunu og Sp/f MAP 
ark. sum ráðgeva. 
 
Útgreining av báðum útboðsháttunum: 
Viðv. Undirhondsboði 
Mælt verður til at annar tilboðsgevarin verður P/F Articon og víst verður á ein annan. Ætlanin 
er síðani at fara á ástaðarfund við hesar við fyriliggjandi tilfari uppá verandi skúla og 
tilhoyrandi frágreiðing um ætlanina, og harfrá biðja um tilboð við støði í áður ásettari 
upphædd og fyribils atkomuvegi vestanfyri, so byggingin tarnar og órógvar skúlan minst 
møguligt. Vent verður síðani aftur til mentamálanevndina og fíggjarnevndina við úrslitinum av 
tilgongdini. 
 
Viðv. Innboðin øvugt licitatión 
Ætlandi kann farast undir projektering primo januar og 3 mánaðir fram. Ráðgevaratoymið við 
Sp/f MAP ark. sum høvuðsráðgeva fær, treytað av hóskandi semju, uppgávuna vegna teirra 
leiklut og kunnleika til áður gjørda projektering av Skúlanum á Argjahamri. Síðani er ætlanin 
at hava innbodna licitatión í apríl 2016, og farast kann undir byggingina áðrenn 
summarfrítíðina 2016. Innbjóðing verður send til 3-5 av teimum størri byggifeløgunum í 
Føroyum.  Um hesin hátturin verður valdur, fer umsitingin í samráðingar við ráðgevaratoymið 
um projektering og vendir aftur til mentamálanevndina og fíggjarnevndina primo januar 2016. 
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Tilmæli 
Tekniski stjórin, trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka 
støðu millum útboðsháttin undirhondsboð ella innboðin øvugt licitatión, sum lýst omanfyri og 
at heimila umsitingini at fremja neyðugar atgerðir í hesum sambandi og venda aftur til 
nevndina við einum úrsliti primo januar 2016. 
 
	  
 
Mentamálanevndin 07. december 2015: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur 
Sigurðsson og Sigrun Mohr, mælir til at bjóða arbeiði út sum eitt undirhondsboð sum lýst 
omanfyri. 
 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur støðu á seinni fundi.	  
 
Fíggjarnevndin 09. december 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen og 
Tróndur Sigurðsson, tekur undir við mentamálanevndini og beinir málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge og Annfinn Brekkstein, tekur ikki undir við mentamálanevndini og 
mælir býráðnum til at bjóða arbeiðið út í innbodna øvugta licitatión. 	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Fyrst varð atkvøtt um minnilutatilmæli frá  
fíggjarnevndini, ið fall við 3 atkvøðum fyri og 7 ímóti.  
 
 
Fyri atkvøddu: 
Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam. 
 
Ímóti atkvøddu: 
Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur 
Sigurdsson, Bogi Andreasen og Sjúrður Olsen.  
 
Greiddu ikki atkvøðu. 
Elin Lindenskov, Rúni Djurhuus og Annfinn Brekkstein. 
 
 
 
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9 atkvøðum fyri 
og ongari ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: 
Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur 
Sigurdsson, Bogi Andreasen, Sjúrður Olsen, Elin Lindenskov og Rúni Djurhuus. 
 
Greiddu ikki atkvøðu. 
Jógvan Arge, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal. 
[Lagre]  
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239/15 Val av tveimum nýggjum limum til Musikkskúlanevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Býráðsfundur 19.11.2015 210/15 15/04279-2 
2 Býráðsfundur 10.12.2015 239/15 15/04279-2 
 
 
Málslýsing:  
Veljast skulu tveir nýggir limir í nevndina fyri Tórshavnar Musikkskúla fyri Andreu 
Heindriksdóttir og Rúna M. Djurhuus, sum hava tikið seg úr nevndini. 
 
Sbrt. grein 8 í reglugerð frá 30. september 2009 fyri Tórshavnar Musikkskúla verða 
nevndarlimir tilnevndir av Tórshavnar býrað fyri eitt býráðsvalskeið í senn.  
 
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjóin og mentamálaleiðarin mæla býráðnum til at velja tveir nýggjar limir í nevndina 
fyri Tórshavnar Musikkskúla.  
  
 
 
 
 
Býráðsfundur 19. november 2015: Útsett.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt at velja Jens Marna Hansen og Una 
Árting.  
[Lagre]  
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240/15 Vitanet. 2013-0569 
 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 11.06.2014 128/14 14/00838-11 
2 Mentamálanevndin 03.09.2015 163/15 14/00838-11 
3 Mentamálanevndin 09.11.2015 214/15 14/00838-11 
4 Fíggjarnevndin 02.12.2015 297/15 14/00838-11 
5 Býráðsfundur 10.12.2015 240/15 14/00838-11 
 
 
Málslýsing: 
Mentamálaráðið hevði í 2008 eitt ynski um eina fyrisitingarliga skipan – Vitanet, skuldi 
brúkast til útbúgvingar og skúlar í Føroyum. Fyrisitingarligi skipanin varð bjóðað út og 
Elektron fekk uppgávuna. 
 
Í august 2009 var Vitanet verkætlanin komin so langt, at hon kundi royndarkoyrast í 
Tórshavnar Kommunuskúla og hava ymiskar tillagingar verið síðani hetta, millum annað at 
tillaga skipanina til gerandis brúk og betra um integratiónina til tímatalvumodul. Skipanin 
hevur verið í pilotrakstri síðani tá. 
 
Vitanet inniheldur upplýsingar um skúlan, læraran, flokkin og næmingin. Allir áhugabólkar – 
leiðsla, lærarar eins og foreldur, kunnu fylgja skúlagongdina hjá næminginum í mun til 
persónligar upplýsingar, tímatalvu, heimaarbeiði, uppmøting og karakterir. Persónligar 
upplýsingar koma frá Landsfólkayvirlitinum, og í samband við tímatalvuna er integratión gjørd 
við tímatalvumodul Untis, har tímatalvan verður útroknað og fastløgd, fyri síðani at blíva víst 
og arbeidd við í Vitanet. Harumframt er integratión við Landsfólkayvirlitið og heimasíður.  
 
Tað eru lærarar, telduvørðir,  skúlaleiðslur og skrivarar, sum upprætta brúkarar og leggja 
upplýsingar í skipanina, meðan foreldur og næmingar kunnu hyggja í skipanina. Har er t.d. 
kunning um skúlating, tímatalvu, vikuætlan, fráveru, karakterir, skemafríar dagar so sum 
rennidagar, umhvørvisdagar og jólahald. Prógvini verða eisini løgd í Vitanet.  
 
Elektron hevur í samskifti við Mentamálaráðið og Tórshavnar kommunu gjørt vart við, at 
Elektron ikki longur vil drifta royndarskipanina hjá Tórshavnar kommunuskúla uttan gjald, 
men at Mentamálaráðið og kommunurnar nú mugu taka støðu til at rulla skipanina út til fleiri 
skúlar og kommunur. Gjørd er verkætlanarlýsing hesum viðvíkjandi (dagfest 13.12.2013) 
íroknað prosjektorganisatión og kostnað fyri klárgering, stovning, rakstur, víðarimenning v.m.  
 
Elektron hevur gjørt greitt, at alternativið er at leggja skipanina niður. Fyri at hetta ikki skuldi 
henda fyrr í ár, gjørdi umsitingin av at gjalda kr. 5.000 um mðr. til rakstur av Vitaneti í 
Tórshavnar kommunuskúla hetta til skúlaárið 2013-2014 endar. 
 
Mentamálaráðið hevur spurt, um Tórshavnar kommuna kann leggja fyri, og at aðrar 
kommunur so koma uppí seinni. Metast má, at tað tí av røttum átti at verið Kommunufelagið, 
sum er avtalupartur vegna allar kommunurnar. Hetta forðar tó ikki fyri, at Tórshavnar 
kommuna leggur fyri, og sum skilst er ávísur áhugi fyri skipanini í nøkrum kommunum í 
Eysturoynni. 
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Vitanet hevur verið á skrá á regluligum fundi við skúlaleiðarar í Tórshavnar kommunu, har 
Kommunuskúlin hevur greitt frá skipanini, og hvussu skúlin brúkar hana.  
 
Skúlaleiðararnir taka sum heild væl undir við Vitaneti, tí teir siga, at tað er alneyðugt at hava 
eina fyrisitingarliga skipan í skúlanum.  
 
Onkur ivast tó í, um tað er skilagott at seta tílíka skipan í verk í lítlu skúlunum, tí teir hava 
neyvan orku at umsita skipanina. Hugsandi er, at ein loysn kann finnast, so tað eisini ber til at 
hava skipanina í lítlu skúlunum, so øll foreldur í kommununi hava sama møguleika at fylgja 
við skúlagongdini hjá børnunum. Haraftrat verða hagtølini, sum kunnu takast úr skipanini 
neyvari, tá allir skúlarnir eru við. 
 
Umsitingin hevur havt fundir við Elektron og Mentamálaráðið um kostnað og íverksetan av 
Vitaneti. Elektron metir, at fyrireiking og verksetan tekur uml. tveir mánaðir, og tá kann fyrsti 
skúlin innlimast í Vitanet. Síðani kunnu skúlarnir koma í skipanina við einum mánað 
millumbili. 
 
Mettar stovningarútreiðslur, árligar rakstrarútreiðslur og árligar útreiðslur til víðari menning 
eru sambært upplegginum hesar: 
 
Stovningarútreiðslur 650.000 kr. 
Rakstur um árið  360.000 kr. 
Víðari menning 500.000 kr. 
Tilsamans  1.510.000 kr. 
 
Tá fleiri kommunur koma í skipanina, gjalda tær sín part av rakstri og víðari menningi, 
og so lækkar upphæddin hjá Tórshavnar kommunu.  
 
Í samskiftinum hevur kommunan lagt dent á, at tað er Mentamálaráðið, sum hevur 
sett menningina av fyrisitingarskipanini í gongd, og at Mentamálaráðið tí eisini má 
vera við til at gjalda kostnaðin av at fáa skipanina rullaða út eins og at gjalda sín part 
av víðari menningini. Skotið er tí hetta býtið við støði í, at tað í fyrsta umfarið bert 
verður Tórshavnar kommuna, sum tekur skipanina í nýtslu í øllum teimum sjey stóru 
skúlunum í kommununi (mánaðarliga rakstrargjaldið uml. 30.000 kr.): 
 
 Stovning Rakstur Víðari menning 
MMR 650.000 kr. 0 kr. 250.000 kr.  
TK  0 kr. 360.000 kr. 250.000 kr.* 
* Tá fleiri kommunur koma í skipanina, gjalda tær sín part av víðari menningini, og so 
lækkar upphæddin hjá Tórshavnar kommunu.  
 
Mentamálaráðið hevur ikki tikið støðu til omanfyri nevnda uppskot. 
 
Støða skal takast til, hvørt kommunan skal arbeiða víðari við málinum soleiðis, at 
Vitanet verður skipað í ølllum teimum stóru skúlunum í kommununi, og at avtala tí 
viðvíkjandi verður gjørd við Elektron, Mentamálaráðið og evt. Kommunufelagið.  
 
Vísandi til kostnaðin omanfyri, so er hædd ikki tikin fyri hesum útreiðslum á grien 4 í 
fíggjarætlanini 2014.   
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Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka prinsippiella støðu til, hvørt 
kommunan skal arbeiða víðari við málinum soleiðis, at Vitanet verður skipað í øllum 
teimum stóru skúlunum í kommununi, og at uppskot til avtalu tí viðvíkjandi eins og 
rakstur av skipanini verður gjørd við Elektron, Mentamálaráðið og evt. 
Kommunufelagið, og um støðutakanin er positiv, so eisini at fáa fígging til vega.  
 
 
 
Mentamálanevndin 11. juni 2014: Samtykt at heita á Kommunufelagið og Mentamálaráðið 
um sum skjótast at koma til niðurstøðu um at breiða skipanina út til allar skúlar í Føroyum.  
 
Ískoyti 
Vitanet er nú skipað í Skúlanum á Fløtum. Tórshavnar Kommunuskúli (nú partur av 
Skúlanum á Fløtum) hevur brúkt skipanina í nøkur ár, og skúlin er sum heild væl nøgdur við 
skipanina. Leiðsla og telduvørður í skúlanum leggja dent á, at tað hevði verið stórt afturstig, 
um eingin elektronisk skúlaskipan verður. 
 
Teir stóru skúlarnir í Tórshavnar kommunu ynskja at koma upp í skipanina og vísa á, at 
samskiftið millum allar áhugabólkar í skúlaskipanini eigur at verða elektroniskt. 
 
Spurningurin um Vitanet er umrøddur í Kommunufelagnum, enn er tó eingin onnur kommuna 
komin í skipanina. Men hóast tað, verður mett neyðugt at koma víðari fram á mál viðvíkjandi 
eini elekrtoniskari skúlaskipan í skúlunum í Tórshavnar kommunu. 
 
Í sambandi við tilgongdina hevur eisini verið frammi um hvørt aðrar skipanir kundi verið 
áhugaverdar t.d. hevur stjórin í Nám hevur kunnað kommununa um íslendsku skúlaskipanini 
Námfús www.namfus.is . Mett verður at Vitanet er ein føroysk skipan, ið er roynd í einum 
skúla í Føroyum og er væl tillagað til føroysk viðurskifti, umframt at mett verður at tað er 
høgligari at samskifta við ein føroyskan veitara. 
 
Sambært uppskotinum frá februar 2013 um klárgering og verksetan av Vitaneti í skúlunum í 
Tórshavnar kommunu verður settur ein stýrisbólkur, sum hevur evstu ábyrgd og støðutakan í 
verkætlanini. Í stýrisbólkinum skulu vera umboð fyri Mentamálaráðið (formaður), fyri 
Tórshavnar kommunu og fyri Elektron.  
 
Í verandi støðu er ikki greitt um aðrar kommunur vilja verða partur av Vitaneti. Tí er umrøtt 
við Mentamálaráðið at skipaður verður ein stýrisbólkur við umboðum fyri Tórshavnar 
kommunu, Nám og skúlarnar í skipanini. Umboðini fyri skúlarnar verða vald úr einum 
brúkarabólki fyri teir skúlarnar, ið verða í skipanini.Stýrisbólkurin hevur um hendi 
samráðingar og sáttmálaviðurskiftini við Elektron.  
 
Umsitingin hevur verið á fundi við Mentamálaráðið og greitt frá ætlanini at fáa allar teir stóru 
skúlarnar í Tórshavnar kommunu í Vitanet og avtalað er, at MMR verður kunnað um eina 
møguliga avtalu um Vitanet og góðkennir hana, áðrenn hon verður undirskrivað og kemur við 
umvegis Nám í stýrisbólkin fyri Vitanet. Um aðrar kommunur vilja koma við í Vitanet er 
avtalað, at stýrisbólkurin verður umskipaður. Fíggjarliga er avrátt at koma aðrar kommunur 
við, skulu tær rinda fyri rakstur grundað á næmingatal. 
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Stovningarútreiðslurnar nøkta tørvin til allar teir føroysku fólkaskúlarnar við teimum 
funktiónum, sum skipanin hevur í dag. Møguliga kunnu datanøgdirnar veksa eitt sindur, men 
ávirkanin á kostnaðin verður lítil. Verður trýstið økt á skipanina, orsakað av nýggjum 
funktiónum í framtíðini, er lætt at vaksa um maskinorkuna.  
 
Útreiðslur: 
Stovningarútreiðslur        141.000  
Broytingar og 
nýmenning 67.000 
Tilsamans         208.000  

 
Rakstrarútreiðslur um árið eru 217.728 kr. uttan mun til, hvussu nógvar skúlar eru í skipanini. 
T.v.s. at koma aðrar kommunur við, lækkar útreiðslan fyri Tórshavnar kommunu. 
 
Fyri hvønn skúla eru stovningarútreiðslur á uml. 30.000 kr. Upphæddin verður fíggjað av 
rakstrinum hjá einstøku skúlunum. Haraftrat verður útreiðsla á nakrar fáar túsund krónur um 
árið fyri second level support. Hetta er eisini tengt nakað at í hvønn mun Nám vil átaka sær 
second level support,  soleiðis at third level support er hjá Elektron. 
 
Ætlanin er at fara undir fyrireikingarnar í heyst, og endamálið er, at teir stóru skúlarnir eru 
klárir við skipanini til skúlaársbyrjan 2016. 
 
Ætlanin er leypandi at víðarimenna og dagføra skipanina og at játta umleið 100.000 – 
200.000.kr um árið frá 2017. Um aðrar kommunur koma við, rinda tær ein part av 
upphæddini til víðarimenning. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og Mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini at fara undir endaligar 
samráðingar um sáttmála við Elektron og samstarvsskipan við Mentamálaráðið og Nám og 
leggja úrslitið fyri mentamálanevndina til støðutakan á fundinum í okt.	  
 
Mentamálanevndin 3. september 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Samráðingar hava verið við P/F Elektron um eina rakstraravtalu, og uppskot til avtalu er 
gjørt. Sí hjálagt. 
 
Samráðingar hava eisini verið við Mentamálaráðið og Nám, og uppskot til avtalu er gjørt. Sí 
hjálagt. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini til at gera hesar avtalur 
og fara undir at seta Vitanet í verk í fólkaskúlunum í Tórshavnar kommunu.	  
 
Mentamálanevndin 09. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina 
málið í býráðið um fíggjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini við teirri 
viðmerking, at skipanin verður eftirmett, eftir at hava virkað í eitt ár. Málið verður beint í 
býráðið. 	  
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Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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241/15 Heimildarskipan millum faknevndir og umsiting 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Tekniska nevnd 13.03.2014 25/14 14/01845-21 
2 Fíggjarnevndin 19.03.2014 78/14 14/01845-21 
3 Býráðsfundur 27.03.2014 67/14 14/01845-21 
4 Fíggjarnevndin 19.05.2014 122/14 14/01845-21 
5 Fíggjarnevndin 02.12.2015 314/15 14/01845-21 
6 Tekniska nevnd 02.09.2015 85/15 14/01845-21 
7 Tekniska nevnd 04.11.2015 136/15 14/01845-21 
8 Býráðsfundur 10.12.2015 241/15 14/01845-21 
 
 
Lýsing av málinum - samandráttur: 
Nývalda býráðið hevur sett sær sum mál at fremja skjótari málsavgreiðslur, og hevur í hesum 
sambandi tikið avgerð um, at umskipa politiska bygnaðin. Somuleiðis er avgjørt, at heimila 
umsitingini at avgreiða ein størri part av málum umsitingarliga.  
 
Spurningurin um heimildarbýtið millum faknevndir og umsiting hevur seinastu tíðina verið 
reistur við jøvnum millumbilum, og var eisini viðgjørdur av býráðnum, sum hin 28. mai 2009 
tók avgerð um at taka undir við tilmælinum frá stjórnini um (j. nr. 2009-0381): 
 
1. at býráðið gevur øllum faknevndum eina standandi heimild at útdelegera uppgávur á 

sínum umsitingarøki, sambært stýrisskipanini og fundarskipanini, til umsitingina at 
avgreiða 

 
2. at faknevndirnar hvør sær gera eitt skrivligt yvirlit yvir tær heimildir, sum verða 

útdelegeraðar til umsitingina 
 
3. at faknevndirnar eina ferð árliga lata býráðið og fíggjarnevndina dagført yvirlit yvir tær 

heimildir, sum eru útdelegeraðar til umsitingina – fyrstu ferð hin 1. apríl 2009 - og annars 
loypandi um allar broytingar í heimildarætlanunum. 

 
Nú nevndarskipanin fyri tekniska økið er broytt soleiðis, at tær tríggjar nevndirnar byggi- og 
býarskipanarnevndin, tekniska nevnd og heilsu- og umhvørvisnevndin eru lagdar saman í 
eina nevnd, við heitinum tekniska nevnd, er neyðugt at endurskoða heimildarætlanina fyri 
hesa nevndina. 
 
Umsitingin leggur fram uppskot til nýggja heimildarætlan við ásetingum av heimildarbýtinum 
millum teknisku nevnd og umsitingina. 
 
Tekniska nevnd 9. januar 2013: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Tilfar við uppskotið til heimildarætlan millum teknisku nevnd og umsitingina, verður sent 
limunum áðrenn fundin. 
 
Tekniska nevnd 6. februar 2013: Útsett. 
 
Ískoyti: 



 

 
Býráðsfundur 
10. desember 2015 

Blað nr.: 41 
 
Formansins merki: 

 

 

Býráðið hevur broytt politiska bygnaðin hjá kommununi, og politisk semja er um at geva 
umsitingini fleiri heimildir at avgreiða fleiri mál innan politiskt skipaðar karmar. Hetta verður 
gjørt til tess at tryggja skjótari málgreiðslu og betri umstøður fyri politisku viðgerðunum.  
 
Kommunustýrislógin ásetur, at kommunustýrið skal gera nærri reglur um síni stýrisviðurskifti í 
eini kommunustýrisskipan, ið m.a. ásetur málsøkini hjá føstu nevndunum. 
 
Kommunustýrisskipanin viðger ikki markamótið millum politikk og umsiting og hvørjar 
heimildir umsitingin hevur. Einstaka nevndin kann lata sína heimild til umsitingina, t.d. í eini 
heimildarskipan.  
 
Kommunustýrisskipanin og heimildarskipanin greina markamótini millum býráðið, 
fíggjarnevndina, føstu nevndirnar og umstingina. 
 
Heimildarskipanin broytir ikki rættin hjá politikarum at krevja mál fyri nevnd ella býráð. Hesin 
rættur heldur fram sambært galdandi reglum.  
 
Avvarðandi nevnd hevur sum meginregla avgerðarheimild í málum, ið eru prinsippmál  innan 
myndugleika- ella rakstrarøki hjá nevndini. Grundarlagi fyri heimildarskipanini er, at 
fyrisitingin umsitur tey málsøki, avvarðandi nevnd varðar av sambært 
kommunustýrisskipanini.  
 
Avgerðarheimildin í einkultmálum er latin til umsitingina soleiðis, at politiska arbeiði og 
politiska stýringin í størri mun verður at seta mál og gera yvirskipaðar rætningslinjur enn at 
taka avgerð í einstøkum málum. 
 
Ein latin heimild, kann til eina og hvørja tíð takast aftur, tað eigur tó ikki at ganga móti 
endamálinum við heimildarskipanni. Heimildin kann tá takast aftur fyri eitt ella fleiri mál, men 
heimildin innan onnur øki heldur fram óbroytt. Tann, ið letur heimild víðari, tekur avgerð um 
mørkini fyri heimildini, m.a. hvat, hvussu nógv og hvussu leingi heimildin stendur við og um 
treytir skulu setast við. 
 
Tilmæli: 
Stjórnin mælir til at góðkenna uppskotið til heimildarætlan. Somuleiðis verður mælt til at 
eftirmeta og endurskoða hesa í seinasta lagi í desember 2013. 
 
Trivnaðarnevndin 25. februar 2013: Samtykt at taka undir við heimildarætlanini fyri 
trivnaðarnevndina, tó við teirri viðmerking, at stuðulsupphæddirnar, ið áseta heimildina hjá 
ávikavist nevndini og umsitingini, skulu samsvara betri við játtanarupphæddina í 
fíggjarætlanini.   
 
Mentamálanevndin 27. februar 2013: Trivnaðarstjórin kunnaði um málið. 
 
Tekniska nevnd 27. februar 2013: Tekniski stjórin kunnaði um málið og málið verður tikið 
uppaftur á næsta fundi. 

Tilmæli: 
Stjórnin mælir til at góðkenna uppskotið til heimildarætlan.  
 
Vinnunevndin 15. apríl 2013: Samtykt at taka undir við heimildarætlanini fyri vinnunevndina. 
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Tekniska nevnd 16. apríl 2013: Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Sigrún Mohr og Marin Katrina 

Frýdal, samtykti at taka undir við tilmælinum við hesum broytingum: 

1. Nevndin skal hava kunning um umsóknir um lættar frá ásetingum í almennu 
byggisamtyktini.  

2. Umsitingin fær heimild at taka avgerðir í vanligum matrikulmálum. 
3. Stuðulsupphæddir, sum umsitingin kann avgreiða, skulu vera lægri enn 10.000 kr. 
 
Ein minniluti, Helena D. á Neystabø og Bogi Andreasen, tekur undir við pkt. 2 og 3 hjá 
meirilutanum, men við teirri broyting, at umsitingin ikki fær heimild at avgreiða umsóknir um 
lættar frá ásetingum í almennu byggisamtyktini.  
 
Fíggjarnevndin 17. apríl 2013: Útsett. 
 
Mentamálanevndin 1. mai 2013: Samtykt at taka undir við heimildarætlanini fyri 
mentamálanevndin við hesum broytingum: 
- Frítíðarskúlar, áseta tænastustøðið: mentamálanevndin tilmælir (rætting) 
- Stuðul til tiltøk, verkætlanir og átøk, leiðreglur til stuðulsveiting: fíggjarnevndin ikki kunnast 
- Stuðul til rakstur, fastur stuðul: mentamálanevndin tekur avgerð 
- Stuðul til íløgur, leiðreglur til stuðulsveiting til íløgur: fíggjarnevndin ikki kunnast 
- Leiðreglur av ítróttaranleggum, leiðreglur um nýtslu og útleiging: mentamálanevndin tekur 

avgerð 
- Leiðreglur av ítróttaranleggum, stuðul til leigugjald: fíggjarnevndin ikki kunnast 
 
Ískoyti 
Til fíggjarnevndarfundin er nýggja heimildarskipanin gjørd við teimum tillagingum, ið 
nevndirnar hava samtykt.  
 
Fíggjarnevndin 29. mai 2013: Samtykt at taka undir við uppskotinum til heimildarskipan 
viðvíkjandi fíggjarnevndini, og harumframt samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
heimildarskipanini við teimum tillagingum, ið einstøku nevndinar hava samtykt. 
 
Fíggjarnevndin 30. mai 2013: Samtykt at mæla býráðnum til, at umsøkjarar kunnu skjóta 
umsitingarligar avgerðir í fráviksmálum inn fyri teknisku nevnd. 
 
Býráðið 30. mai 2013: Einmælt samtykt 
 
Ískoyti: 
Nú ein tíð er fráliðin kann staðfestast, at heimildarskipanin, sum var samtykt, hevur ikki virkað 
sum ætlað á tekniska økinum. Tvørturímóti, so hevur tekniska umsitingin nú færri heimildir 
enn hon hevði frammanundan eftir teimum heimildarskipanum, sum ávikavist byggi- og 
býarskipanarnevndin, tekniska nevnd og heilsu- og umhvørvisnevndin fyrr hava samtykt. 
 
Hesin trupulleiki er eisini komin týðiliga til sjóndar í sambandi við at talið av málum, sum fara 
fyri nevnd, er so stórt, at neyðugt hevur verið við fleiri eykafundum, við fullari skrá, og at tað 
alla tíðina liggja nógv mál og bíða eftir at koma á skrá. 
 
Borgarin fær tískil ikki ta skjótu og effektivu tænastuna, sum politiska samstarvsavtalan 
leggur upp til. 
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Uppskot til tillagingar. 
Hesin trupulleikin loysist ikki við at býta økið sundur aftur í fleiri nevndir, tí tað eru 
nevndarviðgerðirnar, og bíðitíðin millum nevndarfundir sum ger, at málini ikki kunnu 
avgreiðast skjótt.  
 
Trupulleikin má loysast á tann hátt sum semja var um í politisku samstarvsavtaluni – nevnliga 
at leggja fleiri mál út til umsitingarliga avgreiðslu. 
 
Stjórnin hevur viðgjørt trupulleikan saman við deildarleiðarum á teknisku fyrisiting. Innanhýsis 
notat er skrivað við viðmerkingum (2013-0024/18). 
 
Tískil leggur stjórnin fram uppskot til tillaging av heimildarskipanini fyri teknisku nevnd. Í 
uppskotinum eru ymsu sløgini av málum, sum talan er um, meira útgreinaði, so tað meira 
greitt framgongur hvørji mál krevja nevndarviðgerð og hvørji ikki gera tað. (2013-0024/18).  
 
Kærumøguleikar. 
Í nýggju heimildarskipanini, sum var samtykti 30. mai 2013, kom ein nýggj áseting inn sum 
sigur, at tá umsitingin gevur noktandi svar, so skal samstundis upplýsast, at umsøkjarin kann 
skjóta avgerðina inn fyri teknisku nevnd til viðgerðar. 
 
Hetta er ein áseting, sum skapar trupulleikar, og ikki er í samsvari við fyrisitingarligar reglur 
sum áseta, at kommunan hevur skyldu at upplýsa einum umsøkjara, sum ikki fær fult viðhald, 
at avgerðin kann kærast, hvønn kærast kann til og hvat kærufreistin er. Byggimál kunnu 
kærast til Føroya Kærustovn, Kærunevndin í Lendismálum. 
 
Fyri umsøkjaran er kommunali byggimyndugleikin (t.e. býráðið, tekniska nevnd og 
umsitingin) ein og sami myndugleiki. Tí ber ikki til at kæra avgerðir hjá umsitingini til teknisku 
nevnd ella býráðið. Harumframt er tað soleiðis, at kærur til Føroya Kærustovn hava eina 
kærufreist uppá 4 vikur og so ber vanliga ikki til at kæra aftur. 
 
Innan bygging eru ásetingarnar, sum kommunan umsitir eftir, púra greiðar, herundir m.a. 
lógir, kunngerðir og samtyktir, hetta er eisini galdandi fyri fráviksmál. Tað er tí onki til hindurs 
fyri, at umsitingin kann fáa eina greiða heimildarskipan, sum ger, at umsitingin kann geva 
eina skjóta og góða tænastu til borgarar og onnur viðskiftafólk, sum eisini tryggjar eina rætta 
og eins viðgerð. 
 
Rætturin hjá nevndar-/býráðslimum. 
Heimildarskipanin broytir á ongan hátt rættin og møguleikan hjá einum býráðs-/nevndarlimi, 
at krevja eina avgerð fyri nevnd ella fyri býráðið, um teir meta at eitt mál hevur fingið skeiva 
viðgerð.  
 
Tilmæli: 
Stjórnin mælir til, at tikið verður undir við uppskotinum til tillagingar av heimildarskipanini fyri 
teknisku nevnd, sambært skjali 2013-0024/18, og at broytingarnar verða endurskoðaðar í 
sambandi við regluligu endurskoðanina av allari heimildarskipanini fyri allar nevndirnar, 
seinni. 
 
Tekniska nevnd 15. januar 2014: Útsett.	  
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Tekniska nevnd 13. mars 2014: Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Sigrun Mohr og Marin 
Katrina Frýdal, samtykti at taka undir við tilmælinum, men at umsitingin samstundis lýsir 
møguleikarnar fyri víðkan av karmunum í almennu byggisamtyktini, soleiðis at málini um  
lættar/frávik fækkast. Meirilutin mælir samstundis til, at broyta byggisamtyktina við atliti til 
heimild at seta byggilistarligar treytir, bústaðarskyldu og aðrar viðkomandi broytingar. 
 
Ein minniluti, Helena D. á Neystabø og Bogi Andreasen, mælir til, at bíða við at broyta 
heimildarskipanina fyri teknisku nevnd, til almenna byggisamtyktin er endurskoðað. 
 
Málið beint í býráðið, um fíggjarnevndina. 
	  
Fíggjarnevnd 19. mars 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Sjúrður 
Olsen og Jógvan Arge, mælir býráðnum til at taka undir við uppskotinum til tillagingar av 
heimildarskipanini fyri teknisku nevnd, sambært skjali 2013-0024/18, við teirri broyting, at í 
teimum førum, mál verða kærd til kærunevndina í lendismálum, verða avgerðirnar hjá 
kærunevndini lagdar fyri nevnd. Somuleiðis skal nevndin kunnast um allar avgerðir hjá 
býarskipanarnevnd landsins. Broytingarnar verða endurskoðaðar í sambandi við regluligu 
endurskoðanina av allari heimildarskipani fyri allar nevndirnar seinni. 
 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur støðu á einum seinni fundi. 
 
Býráðsfundir 27. mars 2014: Málið beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð.	  
 
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Forkvinnan í teknisku nevnd ynskir at viðgera málið við atliti til smidligari málsgongd í 
umsitingini – hetta í sambandi við viðgerð av ferðslumálum. 
	  
Tekniska nevnd 02. september 2015: Málið verður viðgjørt aftur á næsta fundi. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin leggur fram lista yvir politisk og umsitingarlig mál innan ferðsluviðurskifti til 
nevndina at taka støðu til. 
 
Tekniska nevnd 04. november 2015: Samtykt taka undir við framlagda lista j. nr. 2005-
2277/12 og at beina málið í býráðið.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina 
málið í býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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242/15 Kirkjugarðurin við Velbastaðvegin - víðkan av gravøki móti 
Sandá 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Tekniska nevnd 30.04.2014 125/14 14/02585-1 
2 Fíggjarnevndin 01.05.2014 105/14 14/02585-1 
3 Býráðsfundur 22.05.2014 103/14 14/02585-1 
4 Byggi- og býarskipanarnevndin 20.11.2015 244/15 14/02585-1 
5 Fíggjarnevndin 02.12.2015 311/15 14/02585-1 
6 Býráðsfundur 10.12.2015 242/15 14/02585-1 
 
 
Lýsing av málinum-samandráttur: 
Seinast í nitiárunum varð farið undir at grava í nýtt graviøki suðurvestanvert Kapellið. Hetta 
økið varð tá mett tilsamans at rúma 1355 gravum. Verandi bruttovíddartørvur á einari grøv er 
uml. 4,5 m². Tá eru vegir og gøtur íroknað, og  svarar tað til 560m² av nýggjum øki um árið. 
Tørvur er á at fara undir at fyrireika nýtt grevstrarøki. 
 
Talið á jarðarferðum  her er uml. 140 um árið.  Mett verður at nýtt gravøki skal vera tøkt at 
grava í um 2-3 ár. Talið á  jarðarferðum veksur ár um ár, og við tí eisini víddartørvurin.  Mælt 
verður til víðkanar projektið fevnir um í minsta lagi 10.000 m².  
Arbeitt hevur verið á býarskipanardeildini við uppskotum um, hvussu økið kann skipast. 
 
Matr.nr.: Partar av 1073,1071, 1068 og 1067 
Eigari: Tórshavnar kommuna 
Staðseting : Millum Glyvursveg, Vegin í Vika og Sandá 
Vídd samlað økisvídd: uml. 40.000 m² 
Verandi víddartørvur : 10.000 m² 
Friðingar: Náttúrufriðing 
Verandi brúk:  Traðarbrúk, beitilendi og  leigumál 
Kloakk: Høvuðskloakk gongur gjøgnum økið 
Atkomuviðurskifti: Velbastaðvegur og vegurin í Vika. 
P-pláss: Verandi p-rkering við kirkjugarðin og skipan av nýggjum 
Áskot/mold: Tørvur á áskoti 25% 
Fíggjarlig binding: 23-25 mill. 
 
Lendiseyðkenni: 
Vestur–eysturgangandi áardalur sum rennur út i Sandagerði. Landslagið horvir 
suðurvestureftir oman móti Sandá. Sunnanfyri ánna, Argjamegin, liggja sethúsaøki digst 
oman til ánna. Frítt útsýni er av Kongavarða og vesturargjum oman í kirkjugarðåin, meðam 
hann ikki sæst væl frá Havnasíðuni. Kirkjugarðurin kemur at liggja millum Glyvursvegin, 
Vikavegin og Sandá. At Glyvursvegur og brúgvin verða bygd fyri vestan, fer væntandi at  
skapa eitt betri veðurlag á kirkjugarðinum. Nakað av lívd fyri vestanættunum, ið liggja tráðar 
oman gjøgnum Havnardal. 
Verandi nýtsla er  traðarbrúk. Økini eru leigað út við sáttmálum til traðarbrúkarar. Mest til beiti 
fyri seyð, ross og flogfenað. Hesir sáttmálar mugu sigast upp í góðari tíð framman undan. 
 
Ávirkan á nærøkini verður mett lítil, liggur ikki áloypandi í lendinum. Og hædd verður tikin fyri 
nærleika til Sandá. 
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Víðkananmøguleikar: Samlaða økisvíddin er uml. 40.000 m². Skotið verður upp at arbeiða 
vestanífrá Glyvursvegi, og harfrá suðureftir í stigum. Í fyrstu atløgu at byrja við 10.000 m². 
 
Lógir og ásetingar o.a.: 
Umhvørvisárin verður flokka í umhvørvisbólki?? 
Náttúrufriðingarlógin Sandá er á, sum er breiðari enn 4. m í botninum, og krevur viðgerð av 
friðingarrnevndunum, 
 
Matriklarnir liggja í umráðispartinum D1, í byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Verandi 
kirkjugarður er eisini merktur D1. 
Atkomuviðurskifti: Góðir og stórir vegir føra til kirkjugarðin. Parkeringin skal viðgerast og 
útbyggjast. 
 
Skotið verður upp at fremja víðkanina í fýra stigum umleið 10.000 m² hvørt umfar, so sum 
higartil er farið fram. Samlað bruttovídd á víðkanarøki er 40.000 m² 
Søkt verður um at fara undir projektering, og at arbeiðið verður boðið út í innbodna lisitatión. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býarskipanardeildin mæla nevndini til at góðkenna fyriliggjandi 
heildarskitsuuppskot til staðseting og skipan. Harumframt at veita loypandi 3 mill. kr. um árið 
av íløgum, til projektering, útbjóðingartilfar  og fremjing av ætlan, og at beina málið í býráðið 
um fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 30. april 2014:  Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevnd 01. maj 2014: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í 
býráðið.	  
 
Býráðsfundir 22. mai 2014: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Býarskipanardeildin hevur gjørt kravfestingar til málið um víðkan av kirkjugarðinum við 
Velbastaðvegin, sí hjálagda kravfestingarskjal. Fyrsta byggistig fevnir um  lendi til 1075 
gravir, at skipa øki til 100 parkeringspláss og at skipa atkomuveg eftir vegnum í Vika. 
Umframt at garðurin skal girðast inni.  
 
Kravfestingarnar siga, hvussu víðkanin av verandi kirkjugarði ynskist skipað. 
Kravfestingarnar eru grundskjal undir uppskoti til skipan, projektering, 
myndugleikagóðkenning/Føroya Stift, friðingarviðgerð. Ætlan er at bjóða projekteringina út í 
innboðnari lisitasjón. Tilboðini verða løgd fyri nevnd aftur, tá tey eru innkomin.  
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at taka undir við kravfestingarskjølunum, og at 
bjóða projekteringina út.  
Mælt verður eisini til at játta kr. 500.000,- av karminum á konto 6275 Kirkjugarðar.	  
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	  
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Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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243/15 Mál viðv. nýggjum kirkjugarði í Kaldbak 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Kaldbaksnevndin 26.02.2014 6/14 14/00761-48 
2 Kaldbaksnevndin 29.10.2014 18/14 14/00761-48 
3 Kaldbaksnevndin 19.11.2014 25/14 14/00761-48 
4 Byggi- og býarskipanarnevndin 20.11.2015 241/15 14/00761-48 
5 Fíggjarnevndin 02.12.2015 310/15 14/00761-48 
6 Býráðsfundur 10.12.2015 243/15 14/00761-48 
 
 
Málslýsing: 
Áheitan frá Pálli Petersen, býráðslimi, dagfest 1. mai 2000, um at nýggjur kirkjugarður verður 
gjørdur í Kaldbak. 
  
Kaldbaksnevndin 8. mai 2000: Samtykt at beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina til 
ummælis. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 15. mai 2000: Útsett. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 5. juni 2000: Umsitingin ger uppskot um økjan av verandi 
kirkjugarði at leggja fyri nevndina aftur. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur gjørt tvey uppskot og kostnaðarmeting. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 21. juni 2000: Samtykt at senda málið til hoyring í 
kaldbaksnevndini. 
 
Kaldbaksnevndin 21. september 2000: Uppskotið til nýggjan kirkjugarð, ið varð framlagt, 
helt nevndin verða í so umfatandi. 
 
Samtykt at biðja um uppskot til minni víðkan av kirkjugarðinum vestureftir at leggja fyri 
nevndina aftur. 
 
Kaldbaksnevndin 22. november 2006: Nevndin heitir á byggi- og býarskipanarnevndina um 
at fyrireika arbeiðið at víðka kirkjugarðin í Kaldbak, tí at einki pláss er eftir. 
 
Sí annars fundarfrásøgn frá borgarafundinum 23. oktober 2006, j. nr. 2005-2969. 
 
Ískoyti: 
Staðbundnu limirnir ynskja at kommunan setur ein arkitekt at tekna eitt uppskot til nýggjan 
kirkjugarð, har atlit verða tikin til, at kirkjan er friðað og kirkjugarðurin skal fella so væl saman 
við kirkjuni sum gjørligt. 
 
Kaldbaksnevndin 13. mai 2008:  Málið hastar, bara nøkur fá pláss eru eftir í verandi 
kirkjugarði. 
 
Eingin peningur er settur av til arbeiðið. Ynskiligt er, at kommunan tekur upp samskiftið við 
kirkjuráðið. 
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Kaldbaksnevndin 17. mars 2009: Tóri í Hoyvík kunnaði um málið og vísti á møguliga 
staðseting. 
 
- Umsitingin kunnar um málið. 
 
Tekniska nevnd 16. juni 2009: Tóri í Hoyvík kunnaði um málið. 
 
Ískoyti: 
Arkitektlesandi og býarskipanardeildin hava saman við lendisdeildini gjørt uppskot til 
staðseting og skipan av kirkjugarðinum í Kaldbak. Uppskotið fevnir við verandi innrætting um 
186 gravpláss. 
 
Tilmæli. 
Tekniski stjórin og býararkitekturin heitir á nevndina at taka undir við staðsetingini og senda 
málið til fíggjarnevndina, at útvega neyðugt lendi og fígging til at gera kirkjugarðinum fyri. 
 
Kaldbaksnevndin 27. januar 2010: Staðbundnu limirnir ynskja kunning um, hvussu langt 
málið er komið. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 26. apríl 2010: Nevndin samtykti at umsitingin gerð eina 
kostnaðarmeting til komandi fund. 
 
Kaldbaksnevndin 19. mai 2010: Tóri í Hoyvík kunnaði um ætlanina við nýggjum kirkjugarði. 
 
Kaldbaksnevndin 23. februar 2011: Tóri í Hoyvík kunnaði um ætlanina. 
 
Kaldbaksnevndin 18. mai 2011: Kunnað varð um málið. Tilmæli er at keypa størri øki enn 
bert til kirkjugarðin. Borgarstjórin beinir málið í fíggjarnevndina. 
 
Kaldbaksnevndin 23. november 2011: Borgarstjórin greiddi frá málinum og heitir á 
løgdeildina at avgreiða málið sum skjótast. 
 
Kaldbaksnevndin 22. februar 2012: Matrikuleringsviðurskiftini eru avgreidd av 
Umhvørvisstovuni. Væntandi verða øll formlig viðurskifti avgreidd innan fyri 2-4 vikur, so 
arbeiðið kann fara í gongd. 
 
Kaldbaksnevndin 29. mai 2012: Kunnað varð um málið. Borgarstjórin beinir málið í byggi- 
og býarskipanarnevndina og teknisku nevnd. 
 
Ískoyti: 
Staðseting er gjørd hvar kirkjugarðurin skal verða, byggisamtyktin broytt og lendið fingið til 
vega frá Búnaðargrunninum. Á fundi í Kaldbaksnevndini 29. mai 2012, varð umrøtt at 
samskipa arbeiðið við kirkjugarðinum við ætlaðu skipan av busssteðgiplássinum og 
umlegging av Krossgøtu við skúlan í Kaldbak. Mett var, at tað er skilagott um nøgdir av 
avgrevstartilfari og mold kann endurnýtast á staðnum. 
Býarskipanar- og lendisdeildin gera tilfars- og nøgdarmetingar fyri kirkjugarðin og seta seg í 
samband við teknisku deild um at samskipa arbeiðini á besta hátt. 
Peningur at gera projektuppskot er tøkur á projektkonto L65003. 
 
Tilmæli: 
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Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at tikið verður undir við staðsetingini, at gera 
projektuppskot og at taka upp samráð við teknisku deild um samskipan av uppgávunum. 
Prosjektuppskot við kostnaðarmeting at leggja fyri til fíggjarætlan 2013. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 11. juni 2012: Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinum. 
 
Tekniska nevnd 14. juni 2012: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum 
 
Keyp av lendi til nýggjan kirkjugarð 
Búnaðarstovan bjóðar kommununi at keypa 6.521 ferm. av matr. 22a og 49a í Kaldbak. 
Keypsprísurin er íalt kr. 798.758,80. Kr. 766.000 eru tøkar á íløguætlanini til kirkjugarð í 
Kaldbak. Sostatt resta í kr. 33.000. 
 
Projektering av nýggjum kirkjugarði. 
Projekteringin av nýggjum kirkjugarði er mett at kosta kr. 200.000, og mettur kostnaður 4. 
mill. at gera nýggjan kirkjugarð. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin og býarverkfrøðingurin  mæla nevndini til, at kommunan ognar sær lendi til 
nýggjan kirkjugarð, og at játta kr. 233.000 av framfluttum íløgukarminum 2011 á 6575 
kirkjugarðar og at senda málið í fíggjarnevndina til avgreiðslu. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 26. juni 2012: Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinum og beina málið í fíggjarnevndina. 
 

Fíggjarnevndin 28. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við byggi- og 
býarskipanarnevndini.  
 
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt. 
 
Kaldbaksnevndin 12. september 2012: Tekniski stjórin kunnaði um, at avtala við 
Búnaðarstovuna um lendi til nýggjan kirkjugarð er komin upp á pláss, og at tað sostatt nú er 
klárt at fara víðari við fyrireikingunum til gerð av nýggjum kirkjugarði. 
 
Borgarstjórin kunnaði um, at tað í løtuni verður arbeitt við íløguætlan fyri 2013, har játtan til 
kirkjugarðar verður viðgjørd. 
 
Kaldbaksnevndin 3. desember 2012: Tekningar lagdar fram. Endaligt uppskot fyriliggur 20. 
februar at taka støðu til. 
 
Ískoyti: 
Staðbundnu limirnir spyrja hvussu gongur við arbeiðinum. 
 
Kaldbaksnevndin 20. februar 2013: Býargartnarin kunnaði um málið og at arbeitt verður við 
at gera projektið klárt til útbjóðing. Málið kemur fyri á fyrstkomandi fundi í teknisku nevnd. 
 
Ískoyti: 
Prosjektuppskot frá 20. februar 2013 og kostnaðarmeting verður lagt fyri nevndina til 
samtyktar, við umbøn um at loyvt verður at bjóða arbeiðið út.  
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Fíggjarviðurskifti: 
Verkætlanin verður mett at kosta 2,5 mió. Settar av til kirkjugarðar í 2013 eru 3. mió. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býargartnarin mæla til at játta kr. 3. mió. av íløgum fyri 2013 fyri 
kirkjugarðar, §6, kto. 6575, og at beina málið, um fíggjarnevndina, til býráðið. Eisini verður 
mælt til at bjóða arbeiðið út í undirhondsútboð, at leggja fyri nevndina aftur. 
 
Tekniska nevnd 27. februar 2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at 
beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
Helena Dam á Neystabø og Bogi Andreasen vóru ikki við til hetta málið 
 
Fíggjarnevndin 13. mars 2013: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við teknisku 
nevnd. 
 
Býráðið 21. mars 2013: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur bjóðað gerð av kirkjugarði út millum 5 arbeiðstakarar. 
Tilboðini verða latin inn tann 07.06.2013 og løgd fyri teknisku nevnd til góðkenningar. 
 
Lisitatiónin var hildin tann 7. juni 2013, kl.13.00. 
4 arbeiðstakarar hava latið inn tilboð: 
 
S/pf Andrias Berg 2.213.900,- kr. 
S/pf Maskinkoyring 2.000.500,- kr. 
S/pf við Sjógv 1.889.435,- kr. 
Robert Brockie 2.297.653,- kr. 
 
Samlaða kostnaðarmetingin ljóðar uppá 2.972.698,95 kr. íroknað projektering, eftirlit, 
óvæntað og mvg, sum sostatt liggur innanfyri tann av býráðnum játtaða fíggjarkarmin 21. 
mars. 2013. 
S/pf við Sjógv hevur lægsta tilboð og mælt verður til at taka av lægsta tilboðnum. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin mælir til at taka av lægsta tilboðnum og beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Tekniska nevnd 12. juni 2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og beina málið 
í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Kaldbaksnevndin 13. juni 2013: Kunnað varð um málið. 
 
Fíggjarnevndin 19. juni 2013: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðið 26. juni 2013: Einmælt samtykt. 
 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av máli 2000-1326. 
 
Ískoyti: 
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Býargartnarin sigur at Sp/f við Sjógv arbeiða við kirkjugarðinum í Kaldbak í løtuni og skal tað 
verða liðugt eftir ætlanini í hesum árinum. 
 
Kaldbaksnevndin 27. november 2013: Kunnað varð um málið. Málið verður tikið uppaftur 
fyrst í næsta ár. 
 
Staðbundna nevndin spyr hvussu gongur og hvussu við ynskinum um krossgøtu ? 
 
Staðbundna ynskir málið á skrá. 
 
Ískoyti: 
Sp/f við Sjógv fer á staðið í viku 44. Teir gera gøturnar tá moldin hevur sett seg. Teir seta 
eisini rist í fyri at taka yvirflatuvatnið. 
 
Tveir benkur verða settir inn í kirkjugarðin. 
 
Tað er eingin ætlan at seta ljós í kirkjugarðinum og heldur ikki er ætlan at leggja vatn inn í 
kirkjugarðin. Tað er heldur eingin ætlan at gera parkeringsbásar til kirkjugarðin, men vísa til 
onnur støð at parkera í. 
 
Viðtøkur eru tær somu, sum er galdandi fyri kirkjugarðarnar í kommununi. 
 
 
 
Kaldbaksnevndin 29. oktober 2014: Málið varð umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Vatn- og ljósleiðingar verða lagdar til kirkjugarðin í vetur, tá ið arbeiðið at gera gøtur fer í 
gongd. Sp/f við Sjógv ger arbeiðið.	  
 
Kaldbaksnevndin 19. november 2014: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og 
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.  
 
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin. 
 
Nú verkætlanin Kirkjugarðurin í Kaldbak skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest 
eitt avlop uppá kr. 945.475. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið verður 
beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	  
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og 
býarskipanarnevndini og at beina málið í býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
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Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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244/15 Kirkjugarðar løgur í 2015 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi- og býarskipanarnevndin 09.01.2015 9/15 15/00018-2 
2 Fíggjarnevndin 21.01.2015 6/15 15/00018-2 
3 Býráðsfundur 29.01.2015 12/15 15/00018-2 
4 Byggi- og býarskipanarnevndin 20.11.2015 242/15 15/00018-2 
5 Fíggjarnevndin 02.12.2015 309/15 15/00018-2 
6 Býráðsfundur 10.12.2015 244/15 15/00018-2 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Víst verður til mál um víðkan av gravøki í kirkjugarðinum við Velbastaðvegin mál nr. 
14/02585. 
 
Talið á jarðarferðum veksur ár um ár og um tvey ár er neyðugt at hava nýtt øki tøkt at jarða í.  
 
Býráðið samtykti 22. mai 2014 at góðkenna fyriliggjandi heildarskitsuuppskot til staðseting og 
skipan, umframt at veita loypandi 3 mill. kr um árið av íløgum til projektering, útbjóðingartilfar 
og fremjing av ætlan.  
 
Á	  fíggjarkarminum	  fyri	  løgur	  eru	  íalt	  tøkar	  kr. 1.000.000 til kirkjugarðar. 
	  
Tilmæli:	  	  
Tekniski	  stjórin	  og	  býargartnarin	  mæla	  til	  at játtaðar verða kr. 1.000.000 av løgu fíggjarkarminum 
til kirkjugarðar,	  og	  at	  málið	  verður	  beint	  í	  býráðið	  um	  fíggjarnevndina.	  
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 09. januar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	  
 
Fíggjarnevnd 21. januar 2015: Samtykt at játta kr. 1.000.000 av framfluttum løgukarmi til 
kirkjugarðar 2014 og at beina málið í býráðið.	  
 
Býráðsfundir 29. januar 2015: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og 
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.  
 
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin. 
 
Nú verkætlanin Kirkjugarðurin við Velbastaðvegin skal lokast, er sambært leiðslukunningini 
staðfest eitt avlop uppá kr. 649.814 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið verður 
beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	  
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Byggi- og býarskipanarnevndin 20. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og 
býarskipanarnevndini og at beina málið í býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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245/15 Bygginevndin fyri Hoyvíkar kirkju- kirkjugarður í Hoyvík 
(2007-2036) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi- og býarskipanarnevndin 28.11.2014 54/14 14/00772-13 
2 Byggi- og býarskipanarnevndin 09.01.2015 2/15 14/00772-13 
3 Byggi- og býarskipanarnevndin 13.02.2015 14/15 14/00772-13 
4 Býráðsfundur 26.02.2015 37/15 14/00772-13 
5 Tekniska nevnd 04.03.2015 32/15 14/00772-13 
6 Byggi- og býarskipanarnevndin 20.11.2015 243/15 14/00772-13 
7 Fíggjarnevndin 02.12.2015 312/15 14/00772-13 
8 Býráðsfundur 10.12.2015 245/15 14/00772-13 
 
 
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. 
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Niðurstøða. 
1. Kirkjugarður á hesum stað vil ikki ávirka verandi býarbygging.  
2. Tað er av týdningi at kirkjugarðurin kann víðkast.  
3. Kirkjugarðurin kann vera partur av frílendisætlan fyri býarbygging í Hoyvíkshaganum. 
4. 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 25.000 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.	  
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Byggi- og býarskipanarnevndin 09. januar 2015: Útsett til komandi fund, tá tað verður lýst 
og framlagt í sambandi við staðsetingina.	  
 
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.	  
 
Tekniska nevnd 04. mars 2015: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Býarskipanardeildin hevur gjørt kravfestingar til málið um kirkjugarðin í Hoyvík, sí hjálagda 
skjal. Fyrsta byggistig fevnir um gerð av lendi til 320 gravir, at skipa atkomuveg og 
parkeringspláss til 72 bilar, at byggja lítið arbeiðshús til amboð og uppihald. Umframt at 
garðurin skal girðast inni.  
 
Kravfestingarnar siga, hvussu nýggi kirkjugarðurin ynskist skipaður. Kravfestingarnar eru 
grundskjal undir uppskoti til skipan, projektering, myndugleikagóðkenning/Føroya Stift, 
friðingarviðgerð, og til løgdeildina at fyriskipa og fremja keyp av lendi frá Búnaðarstovuni.  
Ætlan er at bjóða projekteringina út í innboðnari lisitasjón. Tilboðini verða løgd fyri nevnd 
aftur, tá tey eru innkomin.  
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at taka undir við kravfestingarskjølunum, at bjóða 
projekteringina út, og at beina málið til løgdeildina at  keypa lendi. 
Mælt verður eisini til at játta kr. 500.000,- av karminum á konto 6275 Kirkjugarðar.	  
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og 
býarskipanarnevndini og at beina málið í býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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246/15 Umstøður til royking hjá búfólkunum á Boðanesheiminum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Trivnaðarnevndin 17.02.2014 9/14 14/01193-1 
2 Fíggjarnevndin 19.02.2014 27/14 14/01193-1 
3 Býráðsfundur 04.03.2014 45/14 14/01193-1 
4 Trivnaðarnevndin 10.06.2014 33/14 14/01193-1 
5 Trivnaðarnevndin 14.08.2014 36/14 14/01193-1 
6 Fíggjarnevndin 14.08.2014 218/14 14/01193-1 
7 Býráðsfundur 14.08.2014 178/14 14/01193-1 
8 Trivnaðarnevndin 30.11.2015 39/15 14/01193-1 
9 Fíggjarnevndin 02.12.2015 298/15 14/01193-1 
10 Býráðsfundur 10.12.2015 246/15 14/01193-1 
 
 
Málslýsing: 
Reglurnar hjá Tórshavnar kommunu um royking á bústovnum eru, at á stovnum, sum 
virka sum heim fyri búfólki, eigur rætturin hjá búfólkunum at ráða í egnum heimi at 
verða virdur, tó soleiðis at tey ikki eru til ampa fyri onnur búfólk á stovninum. Her 
eigur at verða skipað fyri uppihaldsstovu ella rúmi til roykjarar, eins og tey sjálvi ráða 
fyri, um tey roykja inni hjá sær sjálvum. 
 
Á Boðanesheiminum er trupulleiki, at búfólk sleppa ikki at roykja undir taki uttan so, 
at tað er í egnum búrúmi. Ein trupulleiki við at roykja inni hjá sær sjálvum er, at 
starvsfólk hava rætt til at arbeiða í roykfríum umhvørvi. Harumframt hevur royking inni 
í búrúminum avleiðingar við sær fyri inniluftina, trivnaðin millum búfólk og 
arbeiðsgongdir. 
 
Mett verður neyðugt at finna hóskandi loysn skjótt, tí bæði húsfólk, avvarðandi og 
starvsfólk eru ónøgd við støðuna.  
 
Á íløguætlanin fyri 2014 eru kr. 1 mió tøkar á konta 2775 eldrarøkt. Mett verður, at til 
ber at brúka hesa ella partar av hesi játtan til endamálið, og at eitt skjótt arbeiði eigur 
at verða sett í gongd í fyrsta lagi at fyrireika hóskandi loysn til roykiumstøður hjá 
búfólkunum á Boðanesheiminum at leggja fyri nevndina aftur til støðutakan. Møguliga 
verður neyðugt við ávísari fígging til fyrireikingar. 
	  
Tilmæli:	  
Trivnaðarstjórin og sosialdeildarleiðarin mæla til at fyrireika hóskandi loysn til 
roykiumstøður hjá búfólkunum og játta kr. 100.000 av kontu 2775 eldrarøkt til 
endamálið. 
 
Trivnaðarnevndin 17. februar 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarenvndin 19. februar 2014: Samtykt at taka undir við trivnaðarnevndini. 
 
Býráðið 4. mars 2014: Einmælt samtykt. 
 



 

 
Býráðsfundur 
10. desember 2015 

Blað nr.: 60 
 
Formansins merki: 

 

 

 
 
 
 
Trivnaðarnevndin 10. juni 2014: Uppskot til loysn lagt fram. Samtykt at arbeiða víðari við 
málinum, herundir kostnaðarmeting, at leggja aftur fyri nevndina. 
 
Ískoyti: 
Arbeiðið at gera roykirúm er bjóðað út millum tveir arbeiðstakarar sum undirhondsboð. 
Tilboðið hjá P/f. Articon er uppá kr. 719.400, tilboðið hjá Sp/f. Eysturlon er kr. 491.808. 
Samráðst er við Sp/f. Eysturlon um sáttmála. 
 
Samlaði kostnaðurin við øllum, herundir m.a. óvæntað, eftirlit og mvg verður kr. 731.858. Sí 
kostnaðaryvirlit.  
 
Játtan til endamálið er tøk á kontu 2775 Eldrarøkt. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og sosialdeilarleiðarin mæla til at gera sáttmála við Sp/f. Eysturlon, og at 
játta kr. 731.858 til endamálið av kontu 2775 Eldrarøkt.	  
 
Trivnaðarnevndin 14. august 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevnd 14. august 2014: Samtykt at taka undir við trivnaðarnevndini og at beina 
málið í býráðið.	  
 
Býráðsfundir 14. august 2014: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og 
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.  

 
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin. 

 
Nú verkætlanin, Roykirúm á Boðanesheiminum, skal lokast, er sambært leiðslukunningini 
staðfest eitt avlop uppá kr. 38.250. 

 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á sosialu deild mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið 
verður beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	  
 
Trivnaðarnevndin 30. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við trivnaðarnevndini og at beina 
málið í býráðið. 	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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247/15 Parkeringspolitikkur í Tórshavnar kommunu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Tekniska nevnd 05.11.2014 266/14 14/04932-1 
2 Tekniska nevnd 04.11.2015 137/15 14/04932-1 
3 Tekniska nevnd 25.11.2015 152/15 14/04932-1 
4 Fíggjarnevndin 02.12.2015 313/15 14/04932-1 
5 Býráðsfundur 10.12.2015 247/15 14/04932-1 
 
 
Málslýsing: 
Parkeringsviðurskiftini í innara parti av Havnini hava verið til viðgerðar fleiri ferðir í 
faknevndum. Eisini hava avgerðir verið tiknar við støði í parkeringssonuni, har tað 
hevur verið lagt upp til at tíðarskeiðið fyri parkering er longri, alsamt størri fjarstøðan 
er frá innara parti av býnum. 
 
Víst verður til mál nr. 2009-1547, 2008-3152 og 2010-0323 um parkeringsviðurskifti 
sum heild í miðbýnum.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Víst verður til ferðslulógina. 
 
Upplýsingar frá umsitingini. 
Umsitingin hevur í framhaldi av mál nr. 2009-1547 gjørt uppskot til p-loyvir til borgarar 
í innara parti av Havnini, sum ikki hava møguleika at fáa staðsett p-pláss inni á 
egnari ogn. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið. 
Víst verður til mál nr. 2009-1547, 2008-3152 og 2010-0323 um parkeringsviðurskifti 
sum heild í miðbýnum.  
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
Ongar viðmerkingar 
 
Umhvørvisárin 
Ongar viðmerkingar 
 
Fíggjarlig viðurskifti 
Ongar viðmerkingar 
 
Viðmerkingar frá øðrum deildum 
Ongar viðmerkingar 
 
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum 
Víst verður til samskifti við IMR og seinni VMR sambært mál nr. 2009-1547. 
 
Umsitingin greiðir frá málinum. 
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Tekniska nevnd 5. november 2014: Umsitingin greiddi frá málinum. Nevndin samtykti, at 
umsitingin arbeiðir víðari við tilráðing nr. 2 í framløguni hjá umsitingini j.nr. 14/04932-2, at 
leggja fyri nevndina aftur. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur arbeitt víðari við tilráðing nr. 2 sambært nevndarsamtykt frá 5. november 
2014 (j. nr. 14/03209-2 og ikki 14/04932-2 sum tilskilað omanfyri). 
 
Uppskotið í tilráðingini tekur støði í, at umsøkjarin skal lúka hesar treytir: 

1) Umsøkjarin skal vera privatpersónur 
2) Umsøkjarin skal eiga bústað í Miðbýnum (innan fyri grundøki 2 og inni í verandi sonu-

skipan) 
3) Umsøkjarin hevur ikki parkeringsmøguleikar inni á egnari ogn 
4) Umsøkjarin skal vera eigari av bilinum, sum søkir parkeringsloyvi og bilurin skal vera 

skrásettur á bústaðnum 
5) Bilurin skal vera max 3500 kg 
6) Tað verður bert 1 p-loyvi útskrivað pr. bústað/matrikul 

 
Sambært metingum hjá umsitingini kemur samlaða talið av slíkum loyvum at verða uml. 66, 
men mett verður, at neyvari kanningar mugu gerast fyri at kunna staðfesta ítøkiligari nær ein 
borgari ikki hevur møguleika at útvega egið p-pláss á egnari ogn. Møguliga er neyðugt at 
staðfesta eitt ástøði fyri kostnaðarstøðið fyri eitt egið p-pláss. 
 
Fyri at kunna fyrireika framhaldandi arbeiði at bjóða einstøkum borgarum í innara parti av 
býnum tilboð um parkering á kommunalum vegaøki, krevst at neyðug orka verður sett av til 
hetta. 
 
Fíggjarlig viðurskifti: 
Mett verður at tað gerst neyðugt at seta einar kr. 80.000,- til kr.100.000,- av til eksterna 
ráðgeving fyri arbeiðið.  
 
Ískoyti: 
Umsitingin kemur á fundinum at greiða nærri frá verandi tilfari. 
 
Tekniska nevnd 04. november 2015: Kunnað varð um málið. 
Jógvan Arge luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Ískoyti: 
Á fundinum í teknisku nevnd 4. november 2015, var málið um parkeringspolitikk framlagt til 
kunningar, og hevur umsitingin í hesum sambandi sent tilfar til nevndarlimir til støðutakan á 
fundinum.	  
 
Tekniska nevnd 25. november 2015: Samtykt at taka undir við uppskotinum til 
parkeringspolitikk, dagf. 19. november 2015 og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.	  
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina 
málið í býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
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Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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248/15 Eigarafelagið Oman Gil. Viðtøkur. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Fíggjarnevndin 02.12.2015 319/15 15/04229-2 
2 Býráðsfundur 10.12.2015 248/15 15/04229-2 
 
 
Málslýsing:  
Eigarafelagið Oman Gil hevur havt stovnandi aðalfund 28. oktober 2015.  
 
Stovnandi aðalfundurin samtykti viðtøkur fyri eigarafelagið. 
 
Sambært grein grein 14, skulu viðtøkurnar fyri Eigarafelagið Oman Gil og broytingar í 
teimum, gókennast av Tórshavnar Kommunu. 
 
Tilmæli:  
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla fíggjarnevndini til, at góðkenna samtykta 
uppskotið til viðtøkur, sí skjal nr. 15/04229-1 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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249/15 Sp/f Matrikul 1228a søkir um at kommunan yvirtekur vegøki 
á Hjaltarók, matr. nr. 1227a, Tórshavn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Tekniska nevnd 07.10.2015 99/15 15/03585-2 
2 Fíggjarnevndin 21.10.2015 255/15 15/03585-2 
3 Býráðsfundur 29.10.2015 197/15 15/03585-2 
4 Býráðsfundur 10.12.2015 249/15 15/03585-2 
 
 
Málslýsing:  
Sp/f Matrikul 1228a søkir í telduposti, dagf. 4. apríl 2013, um at Tórshavnar kommuna 
yvirtekur vegin Maritugøta, matr. nr. 1øi, Hoyvík. 
 
Umsiting kommununnar hevur í notati, dagf. 17. september 2015, støðulýst vegøkini (j. nr. 
15/03585-1), har tað framgongur, at vegøkini eru óslitin, tekniskt í góðum standi og at støði 
og dygd á vegnum er á tí støði, sum krevst fyri at vegirnir kunnu lúka ásetingarnar í verandi 
almennu byggisamtyktini, um slíkar vegir. 
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at kommunan yvirtekur vegin uttan kostnað 
fyri kommununa og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
 
Tekniska nevnd 07. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	  
 
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina 
málið í býráðið.	  
 
Býráðsfundir 29. oktober 2015: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Vegnavn og matrikul nummar á linju 2 í málslýsingartekstinum er komið skeivt fyri, har eigur 
at standa: Hjaltarók, matr. nr. 1227a,Tórshavn.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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250/15 P/f Borg (P/f Klement Petersen) - yvirtøka av leigumálinum í 
Flatnahaga - yvirtaka virksemið hjá Sp/f C. C. Johansen (2004-2402) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Fíggjarnevndin 02.12.2015 317/15 15/04045-34 
2 Býráðsfundur 10.12.2015 250/15 15/04045-34 
 
 
Málslýsing:  
Leigusáttmáli, P/F Borg, leigar eitt øki á Bøllureyni, har felagið hevur ein goymslubygning til 
dynamit.  
 
Fíggjarnevndin samtykti í 2013, at gera ein nýggjan 3 ára leigusáttmála við P/F Borg, og er 
hesin sáttmálin galdandi til 25.06.2016. 
 
Hesin sáttmmálin varð áteknaður um at, vísandi til at býráðið hevur samtykt at leiga øðrum 
leigara økið til dynamitgoymslu, sum liggur beint uppat økinum, sambært hesum sáttmála, 
má leigarin, um Arbeiðseftirlitið krevur tað, tola at hegnið møguliga skal takast niður millum 
bæði leigumálini. 
 
P/F Borg, hevur í skrivi dagfest 07.10.2015, heitt á kommununa um at leingja verandi 
sáttmála við 6 til 10 árum. 
 
Felagið vísir á, at tað fyri felagið hevur stóran týdning at fáa eitt longri áramál, millum annað 
tí, at felagið er í fer við at gera ábøtur á bygningin. Millum annað verður takið skift og nýtt 
hegn uppsett. 
 
Tilmæli:  
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til at gera nýggjan 6 ára leigusáttmála við 
leigaran galdandi frá 25.06.2016 og til 26.06.2022. 
 
Mælt verður samstundis til at hækka leiguna sum í dag er kr. 500 árliga til kr. 5.000 árliga. 
Aðrar treytir óbroyttar, sí uppskot til leigusáttmála 15/04045 – 35. 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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