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Mál fyri opnum hurðum

181/14 Uppsamlingsmál ár 2014 : Býráðslimir - farloyvi 14 dagar ella
meir
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir

Fundardagur
18.09.2014

Málnr.
181/14

Journalnr.
14/00934-12

Málslýsing:
Málslýsing:
Sigrún Mohr 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.

Málslýsing:
Sigrún Mohr 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.

Sigrún Mohr 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.

Sigrún Mohr hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja starv sítt sum býráðslimur í meira
enn samfullar 14 dagar.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi,
ið er Rúni Djurhuus, eru loknar.
Býráðsfundir 18. september 2014: Tikið av skrá.
[Lagre]
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182/14 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2014

Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
10 Býráðsfundir
2 Býráðsfundir
3 Fíggjarnevnd
4 Býráðsfundir
5 Fíggjarnevnd
6 Býráðsfundir
7 Fíggjarnevnd
8 Býráðsfundir
9 Fíggjarnevnd

Fundardagur
19.02.2014
18.09.2014
04.03.2014
19.03.2014
27.03.2014
19.05.2014
22.05.2014
18.06.2014
25.06.2014
10.09.2014

Málnr.
8/14
182/14
30/14
48/14
52/14
111/14
83/14
162/14
133/14
220/14

Journalnr.
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1
14/01236-1

Lýsing av málinum – samandráttur:
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 tilfarið.
Roknskapurin fyri januar 2014 verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevnd 19. februar 2014: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundir 04. mars 2014: Framlagt og góðkent.
Roknskapurin fyri februar 2014 verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevnd 19. mars 2014: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundir 27. mars 2014: Framlagt og gókent.
Roknskapurin fyri mars og apríl 2014 verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Framlagt og góðkent.
Roknskapurin fyri mai 2014 verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevnd 18. juni 2014: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundir 25. juni 2014: Framlagt og góðkent.
Roknskapurin fyri juni og juli 2014 verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Framlagt og góðkent.
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Býráðsfundir 18. september 2014: Framlagt og góðkent.
[Lagre]

Formansins merki:

Blað nr.: 5
Býráðsfundir
18. september 2014

Formansins merki:

183/14 Endurskoða lønir hjá varaborgarstjórum
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
2 Fíggjarnevnd

Fundardagur
18.09.2014
18.09.2014

Málnr.
183/14
255/14

Journalnr.
14/04437-1
14/04437-1

Málslýsing:
Fíggjarnevndin verður biðin um at taka støðu til, um broyting skal verða gjørd í
kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar kommunu v.v. løninum hjá varaborgarstjórunum, nú
kunngerðin um samsýningar o.a. sambært kommunustýrislógini er broytt.
Í § 11, stk. 2 stendur at, samsýningin til varaborgarstjórar sambært stk. 1 í mesta lagi kann
verða 10 % av samsýningini , ið verður givin borgarstjóranum sambært § 10
Í Kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar kommunu § 37, 9. petti stendur: 1.
Varaborgarstjóri fær eina árliga samsýning uppá 10% av samsýningini, ið verður givin
borgarstjóranum, jfr. § 10, stk 2 í kunngerð um samsýning v.m. sambært
kommunustýrislógini.

Fíggjarnevnd 18. september 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein mælir býráðnum til at gera soljóðandi broyting í § 37, 9.
petti:
1. og 2. varaborgarstjóri fáa hvør sær eina árliga samsýning upp á 5 % av samsýningini, ið
verður givin borgarstjóranum, jfr. § 10, stk. 2 í kunngerð um samsýning v.m. sambært
kommunustýrislógini.
Ein minniluti, Marin Katrina Frýdal, tekur støðu á seinni fundi.
Býráðsfundir 18. september 2014: Samtykt við 8 atkvøðum fyri at taka undir við
uppskotinum til broyting av kommunustýrisskipanini.
Fyri atkvøddu Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen.
Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam greiddu ikki atkvøðu.
Jógvan Arge og Elin Lindenskov luttóku ikki í viðgerðini av málinum.
[Lagre]
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184/14 Endurskoða lønarlag
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðsfundir

Fundardagur
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
222/14
184/14

Journalnr.
14/04278-1
14/04278-1

Málslýsing:
Fíggjarnevndin verður biðin um at taka støðu til at verandi borðfæ hjá borgarstjóranum á
mánaðarliga kr. 2.393,87 verður hækkað til mánaðarliga kr. 7.181,61.
Borðfæið er í løtuni á sama støði sum borðfæ hjá landsstýrismonnum og verður eftir
broytingina á saman støði sum borðfæið hjá løgmanni.
Orsøkin til broytingina er tað alsamt vaksandi umboðandi arbeiðið og øktar útreiðslur í hesum
sambandi.
Spurningurin um lønarlagið hjá kommunustýrislimir er reistur í Kommunufelagnum við tí fyri
eyga, at heita á Landsstýrið um at broyta kunngerðina. So lønirnar svara betri til lønarlagið í
samfelagnum generelt.

Fíggjarnevnd 10. september 2014: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson, Sjúrður Olsen og
Annfinn Brekkstein taka undir við at hækka borðfæið til mánaðarliga kr. 7.181,61.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við at hækka borðfæið til tess at økja um
samsýningina hjá borgarstjóranum og krevur málið fyri býráðið.

Býráðsfundir 18. september 2014: Jógvan Arge legði fram soljóðandi broytingaruppskot:
Býráðið vísir málið til umsitingina hjá Tórshavnar kommunu at gera púra greitt, hvørjar
heimildir býráðið hevur á hesum øki og leggja frágreiðngina fyri býráðiði sum skjótast.
Tey, sum atkvøddu fyri uppskotinum, vóru Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Ímóti atkvøddu: Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen.
Síðani varð atkvøtt um tilmælið hjá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 8 atkvøðum fyri og 3
ímóti.
Tey, sum atkvøddu fyri vóru Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø,
Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og Sjúrður
Olsen.
Tey, sum atkvøddu ímóti vóru Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.
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185/14 Flyting av játtan til konto 1110 Býráðið
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðsfundir

Fundardagur
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
223/14
185/14

Journalnr.
14/04320-1
14/04320-1

Málslýsing:
Vísandi til mál 14/03956 Kommunustýrisskipanin frá 2014 samtykt á býráðsfundi 14. august
og mál 2013-2207 Kommustýrisskipanin fyri Tórshavnar kommunu samtykt á býráðsfundi 12.
desember 2013 er tørvur á eini játtan til konto 1110 Býráðið á 700.000 kr.

Tilmæli:
Stjórnin mælir til at flyta 550.000 kr. av konto 1560 tænastumannaeftirlønir og 150.000 kr. av
konto 1210 Val og valnevndir á konto 1110 Býráðið.

Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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186/14 Møguligt samstarv við IRF um viðgerð og burturbeining av
rottangaevju
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir
4 Býráðsfundir

Fundardagur
30.04.2014
01.05.2014
22.05.2014
18.09.2014

Málnr.
83/14
104/14
98/14
186/14

Journalnr.
14/01625-1
14/01625-1
14/01625-1
14/01625-1

Lýsing av málinum – samandráttur
Fyrispurningur er komin til TK/KB frá IRF, um at ganga saman um at finna loysnir til viðgerð
og burturbeining av rottangaevju. IRF skrivar, at tey eru í ferð við at leita eftir og kanna meiri
haldgóðum loysnum til viðgerð og burturbeining av rottangaevju, enn tær ið nýttar verða í
dag, og heitir á TK/KB um at vera við at kanna, um tað fíggjarliga og í aðrar mátar loysir seg
best at byggja og reka eitt ella fleiri anlegg og at kjølfesta loysnirnar í felag ella hvørt felag
sær, og hvar slíkar loysnir mest høgliga kunnu leggjast. IRF hevur leysliga kanna onkra
alternativa viðgerðarskipan.
Víst verður til skriv frá IRF, j.nr. 14/0625-5.
Stjórin í IRF, Poul Andrias Joensen, er til reiðar at koma á fund í teknisku nevnd, at greiða
nærri frá fyrispurninginum.
Sum støðan er í løtuni, er átroðkandi at fáa ein loysn á spurninginum um nýtt rottangapláss, í
staðin fyri verandi rottangapláss í Húsahaga.
Nýtt rottangapláss, ið byggir á somu viðgerð av evjuni við kálkstabilisering, men við
goymslutangum, er nærum liðugt projekterað, men eingin loysn er í eygsjón viðvíkjandi
staðsetingini.
Umboð fyri KB og formansskapurin í teknisku nevnd, hava á arbeiðsferð í DK saman við IRF
verið og hugt eftir tílíkum annleggi, sum IRF vísir á, og verið á óformligum kunningarfundi við
umboð fyri Krüger, ið hevur bygt annleggið.
At síggja til tykist hendan tøknin rættiliga áhugaverd og vælegnað til føroysk viðurskifti.
Eyðsýndir fyrimunir eru í, at skipanin er lokað og luktur er nærum eingin. Sambært teimum
upplýsingum, ið eru fingnir til vega higartil, er kostnaðurin á einum rættiliga rímiligum støði,
helst lægri enn tann loysnin við goymslutangum, sum arbeitt hevur verið við higartil.
Áðrenn umsitingin kann arbeiða áfram at kanna møguleikarnar fyri eini slíkari loysn saman
við IRF, er neyðugt at fáa heimild og fígging til tess. Í fyrsta umfari má heimild og fígging
fáast til at gera skitsuprojekt saman við IRF, sum skal vera grundarlagið undir eini
støðutakan til, um eitt tílíkt annlegg skal byggjast. Kannast og lýsast skal m.a.:
1. Hvat ið “endaliga produktið” er og kann vera, og hvussu sleppast kann av við

hetta
2. Hvørjar teknisku loysnir eru bestar til at koma fram til ”endaliga produktið”
3. Hvørjir eru møguleikarnir og hvørjar eru treytirnar fyri at viðgera og “sleppa av við” tí
frásoldaða tilfarinum, við vætufrárensl, við eftirverandi evjuna (endaliga ”produktið”) ella við
øsku frá møguligari brenning av evjuni.
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4. hvørt tað loysir seg best fíggjarliga og rakstrarliga fyri partarnar at byggja eitt felags annlegg,
ella um partur av annlegginum skal vera felags og aðrir partar hvør sær, ella um talan skal
vera um hvør sítt annlegg.

5. Tekniskar/rakstrarligar treytir fyri staðseting av annleggi.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á Kommunalu Brennistøðini mæla til:
 At umsitingin fær heimild at gera skitsuprojekt og kanningar annars, til tess at lýsa
grundarlagið undir eini tílíkari loysn.
 At játtaðar verða 426.000 kr. av framfluttari løgujáttan á konto 7175-L71001til kanningar og
projektering.
 At beina málið í býráðið umvegis 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.

Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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187/14 Millumtjóðagrunnur
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevnd
2 Býráðsfundir
3 Býráðsfundir

Fundardagur
01.05.2014
22.05.2014
18.09.2014

Málnr.
96/14
106/14
187/14

Journalnr.
14/02801-1
14/02801-1
14/02801-1

Málslýsing:
Talan er um eina broyting, sum er neyðugt at gera í 2014, tí endamálslýsing fyri
konto 5361 ikki er nøktandi.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at flyta kr. 200.000,- av konto 5361, millumtjóðagrunnar, á
konto 7312, vinnutiltøk, at fíggja átøk í sambandi við samstarvið millum Tórshavnar
kommunu og Stavanger.
Fíggjarnevnd 01. maj 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Einmælt samtykt.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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188/14 Málslýsing - Umsókn um eykajáttan til Kollafjarðar skúla
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir

Fundardagur
07.05.2014
03.09.2014
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
84/14
163/14
241/14
188/14

Journalnr.
14/00445-3
14/00445-3
14/00445-3
14/00445-3

Málslýsing:
Umsókn um eykajátttan til Kollafjarðar skúli
Í teldubrævi sent 10.oktober 2013 søkir leiðslan í Kollafjarðar skúla um eykajáttan á 405.000
kr. Skúlin hevur fingið fráboðan um, at umsóknin verður viðgjørd seinni.
Í umsóknini stendur, at skúlin í fleiri ár hevur drigist við eina meirnýtslu, sum trupult hevur
verið at sloppið av við. Skúlin hevur givið frágreiðing um meirnýtsluna farnu árini og greitt frá,
at ein partur av henni er tí, at skúlin hevur nýtt pening til útbúnað og innbúgv, sum av røttum
skuldi verið goldin av verkætlanini til um- og útbygging av Kollafjarðar skúla.
Skúlin vísir á hesar útreiðslur:
Innbúgv / útbúnaður Kostnaður
Gardinur
110.000 kr.
Samvirknar talvur
110.000 kr.
Tráðleyst net
25.000 kr.
Innbúgv arbeiðshøli
130.000 kr.
Smærri útbúnaður
30.000 kr.
Til samans
405.000 kr.
Umsitingin er samd við skúlanum í, at skúlin hevur átikið sær útreiðslur, sum av røttum
skuldu verið goldnar av játtanini til um- og útbyggingina, sum nú er lokað, men samvirknu
talvurnar eru ikki partur av hesum, tí tær vóru ikki tiknar við í verkætlanina. Upphæddin er tí
av heldur kr. 240.000,00.
Sum fíggjarstøðan hjá Kollafjarðar skúla sær út nú, so er meirnýtslan hjá skúlanum 7 % av
rakstrarjáttanini fyri 2013, tvs. 152.000 kr. Skúlin skal gera íløgur í m.a. teldur í 2014, og mett
verður tí, at tað verður tungt at reka skúlan, um hann ikki fær endurgjald fyri part av
útreiðslunum í sambandi við um- og útbyggingina av skúlanum.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin meta rímiligt, at Kollafjarðar skúli fekk endurrindað kr.
240.000, men vísa á, at á rakstri á grein 4 er eingin fígging til eykajáttan.

Mentamálanevndin 7. mai 2014: Samtykt at heita á umsitingina um at koma við uppskoti
um fígging av kr. 240.000.
Ískoyti
Nú Frískúlin við Hoyvíkstjørn er latin aftur, og næmingarnir eru farnir í ymsar skúlar í
Tórshavnar kommunu, verður avlop á konto 4123 Frískúlin við Hoyvíkstjørn, og mælt verður
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tí til, at 140.000 kr. verða játtaðar av henni. Minninýtsla var á konto 4144 Skúlabarnaflutningur í 2013, sostatt ber til at játta restina av hesi kontu.
Uppskot um fígging av endurgjaldi til Kollafjarðar skúla:
Konta
4123 Frískúlin við
Hoyvíkstjørn
4144 Skúlabarnaflutningur

Upphædd
140.000 kr.
100.000 kr.
240.000 kr.

Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at endurrinda Kollafjarðar skúla upphædd á
240.000 kr., og at játtanin verður fíggjað við 140.000 kr. av konto 4123 Frískúlin við
Hoyvíkstjørn og 100.000 kr. av konto 4144 Skúlabarnaflutningur.
Mentamálanevndin 3. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum, og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at
beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
[Lagre]

Blað nr.: 14
Býráðsfundir
18. september 2014

Formansins merki:

189/14 Hallarætlanir fyri Landavegin, Gundadal og Argir
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
10 Mentamálanevndin
11 Mentamálanevndin
12 Fíggjarnevnd
13 Býráðsfundir
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevnd
4 Mentamálanevndin
5 Fíggjarnevnd
6 Býráðsfundir
7 Mentamálanevndin
8 Fíggjarnevnd
9 Býráðsfundir

Fundardagur
30.01.2014
24.06.2014
03.09.2014
10.09.2014
18.09.2014
12.02.2014
19.02.2014
10.04.2014
01.05.2014
22.05.2014
11.06.2014
24.06.2014
25.06.2014

Málnr.
17/14
153/14
166/14
240/14
189/14
7/14
42/14
62/14
92/14
93/14
130/14
201/14
149/14

Journalnr.
14/00942-5
14/00942-5
14/00942-5
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Málslýsing:
Hallarætlanir fyri Landavegin, Gundadal og Argir
- Upprit kemur til fundin.
Mentamálanevndin 10. september 2013: Nevndin samtykti at heita á umsitingina um at
útvega kostnaðarmeting fyri dupulthøll við Landavegin, sum lýkur ásetingar í mun til altjóða
dystir og krøv til multi funktionalitet innanfyri eina viku.
Ískoyti:
Í íløguætlanini fyri 2014 eru settar kr. 9 mió av til tvíhøll (dupulthøll) við Landavegin.
Sambært samtyktini hjá mentamálanevndini skal talan verða um fleirfunktionella høll, sum
lýkur ásetingar til altjóða dystir. Hugsað er her um serstakliga hondbólt og flogbólt, ið krevja
ávísa hædd.
Frælsafeløgini Bragdið og Hvirlan eins og sersambandið fyri frælsar ítróttir í Føroyum (FÍF)
hava víst kommununa á ynski um at tryggja frælsu ítróttini innandura umstøður í høllini, tí
tørvurin á støðugari venjing um veturin uttan mun til illveður og hálku er alneyðugur. Feløgini
vísa á loysnir í eitt nú Svøríki, sum ikki krevja so nógv pláss og sum kunnu skipast saman við
høllini (vøllunum) og ítróttavirkseminum annars.
Tað samlaða grundøkið matr. nr. 917 er lutvíst planerað. Til eina tvíhøll skal allur matrikkulin
planerast, og hetta arbeiðið kann gerast nær sum helst. Økið er skipað sum D2 øki, tvs.
ítróttaøki. Talan kann gerast um skipa økið í serstakari byggisamtykt, alt eftir, hvussu stór
høllin verður.
Neyðugt er at viðgera nærri og ítøkiligera, hvat høllin skal rúma bæði av ítróttaumstøðum,
felagshølum, fleirfunktionalietum so sum flytførar tribunir, skilja/leggja saman hallir,
sjónvarping, stevnir, parkerings- og atkomuviðurskifti v.m., eins og møguleikan at byggja og
taka í nýtslu bygningin í stigum. Harumframt at fáa gjørt eina kostnaðarmeting.
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Til tess at ítøkiligera ætlanina er neyðugt við játtan at fyrireika eitt konseptuppskot at leggja
fyri nevndina aftur sum grundarlag at útvega byggiskrá og kostnaðarmeting.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 0,5 mió av íløguætlanini fyri 2014
konta 5775 Ítróttarhøll við Landavegin til fyrireikingar.
Mentamálanevndin 8. januar 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 22. januar 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðið 30. januar 2014: Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum við tí ískoyti, at
beina málið aftur í mentamálanevndina við tí setningi, at gera eina heildarætlan sum eisini
umfatar Argir, Hoyvík og Gundadal.

-

Forkvinnan ynskir viðgerð av møguligari raðfesting av hallarbyggiætlanum.

Mentamálanevndin 12. februar 2014: Nevndin samtykti at heita á umsitingina um at útvega
kostnaðarmeting fyri at byggja høll uppí Gundadalshøllina.
Ískoyti:
Sambært endurskoðaðu íløguætlanini fyri 2014 eru kr. 19 mió settar av til yvirtøku og at
byggja út Gundadalshøllina til tvíhøll.
Feløgini Neistin, Kyndil og Fleyr eiga og reka verandi Gundadalshøll. Í skrivi dagf. 18. februar
2014 boða tey frá, at tey taka fult undir við ætlanini at útbyggja Gundadalshøllina og avhenda
verandi høll við ávísum treytum til tess at tryggja feløgunum innivist í høllini.
Sett verður sum treyt, at býráðið ognar sær verandi høll fyri kr. 600.000 til hvørt felagið sær,
sum er tað, sum Gundadalshøllin er bókførd fyri í roknskapunum hjá feløgunum, og at bygd
verður dupulthøll við felagshølum til Neistan, Kyndil og Fleyr í norðara enda á nýggju høllini.
Hvørt felagshøli skal rúma 40 fólkum at sita og haraftrat tekøkur, skrivstovuhøli, vesi og
internet. Og at í høllini verða rúm til bóltar, ítróttaútgerð annars og fysioterapi umframt
vektrúm, og at skilaveggur, sum er ljóðdoyvdur, verður ímillum báðar vøllirnar, smu kann
dragast frá.
Harumframt treyt, at feløgini og kommunan avtala skrivliga, at feløgini hava heimarætt í
høllini og fáa atgongd til fleiri kommunalar tímar enn nú. Víðari, at hallarvørður eigur burturav
at verða settur at røkja Gundadalshøllina og mæla til, at hetta verður núverandi hallarvørður.
At enda, at lýsingarinntøkur av lýsingum í og uttan á høllini hava feløgini rætt til.
Á fundi 5. mars 2014 við kommununa vórðu omanfyri nevndu viðurskifti umrødd. Feløgini
vóru tá sinnað at lækka yvirtøkuprísin til kr. 300.000 til hvørt felagið, men at hallarvørðurin
hevur fast starvsstað í Gundadalshøllini.
Viðv. yvirtøkugjaldi:
Tá kommunan hevur yvirtikið aðrar ítróttarhallir, tvs. Badmintonhøllina, fimleikahøllina á
Stórheyggi og Høllina á Hálsi, hevur yvirtøkan verið kostnaðarfrí, tvs. kr. 1,00 uttan mun til
bókført virði. Við yvirtøkuni átekur kommunan sær allan kostnað av rakstri, øllum viðlíkahaldi
og øllum umvælingum framyvir. Í mun til Gundadalshøllina er støðan eisini tann, at
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kommunan umframt yvirtøkuna eisini byggir høllina út til dupulta stødd, sum tey trý
upprunafeløgini fáa beinleiðis ágóða av við fleiri tímum.
Vísandi til praksis við undanfarnum yvirtøkum og vísandi til, at kommunan samstundis byggir
høllina út og veitir feløgunum fleiri tímar, eigur kommunan ikki at gjalda feløgunum serstakt
fyri yvirtøkuna.
Viðvíkjandi heimarætti og fleiri tímum:
Tey trý feløgini hava søguligt tilknýti til Gundadalshøllina, og tí er rímiligt at avtala, at tey
hava heimarætt har. Heimarætturin eigur tó ikki at merkja einkarættur, tí onnur ítróttarfeløg
skulu eisini hava rætt til tímar í Gundadalshøllini eins væl og heimarætt. Ásetast kann heldur
ikki ávísur serrættur til tímar, tí tillutan av tímum verður eftir mannagongdini, har tað m.a.
verður hugt eftir tørvi, stødd á felag, ítróttargrein, tímum í øðrum høllum v.m.
Í hesum sambandi eigur meting at vera gjørd, hvørja ávirkan ein høll aftrat hevur á tímatørvin
hjá ítróttarfeløgum.
Viðvíkjandi hallarvørði:
Við yvirtøkuni av høllini bindur kommunan set til at yvirtaka skyldur og rættindi hjá starvssetta
hallarvørði. Framyvir verður hann starvssettur í hallarumsitingini og harvið partur av
hallarvarðatoyminum. Hann verður tí í útgangsstøðinum ikki at hava fast starvsstað í
Gundadalshøllini.
Viðvíkjandi felagshølum v.m.:
Mett verður, at kommunan í sambandi við byggiverkætlanina kann taka atlit til felagshøli og
onnur høli knýtt til sjálva ítróttarhøllina uttan tó at binda seg til kostnaðin, eisini tí, at samlaða
yvirtøkan og útbyggingin hevur ein avmarkaðan fíggjarkarm uppá kr. 19 mió. Feløgini eiga at
bera kostnaðin til innrætting, amboð, útgerð v.m. av møguligum felagshølum.
Viðvíkjandi nýtslu av høllini og lýsingar:
Sum tvíhøll er Gundadalshøll framvegis fyrst og fremst ein ítróttarhøll, men er eyðsæð eisini
væl egnað til onnur tiltøk so sum vinnuframsýningar v.m. Reglugerð eigur at áseta aðrar
almennar nýtslumøguleikar enn ítrótt, har hædd er tikin fyri, at hetta virksemi ikki skaðar
høllina.
Tá um lýsingarrætt og lýsingarinntøkur í og uttan á kommunalum høllum ræður, eigur ein
reglugerð at verða gjørd, sum fevnir um allar kommunalar hallir bæði innan og uttan, so
reglurnar eru eins fyri allar hallir og øll feløg.
Samanumtikið
Yvirtøka av verandi høll og harvið greið ognar- og rakstrarábyrgd má metast fortreyt fyri
ætlanini um Gundadalshøllina sum tvíhøll. Støðutakan til sjálva byggiverkætlanina eigur tí at
bíða, til yvirtøkan er framd.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at gera yvirtøkuavtalu við feløgini Neistan,
Kyndil og Fleyr soleiðis:
-

Yvirtøkuprísurin er kr. 1,00 til hvørt felagið
At feløgini fáa heimarætt til Gundadalshøllina, men ikki einkarætt, tvs., at eisini onnur
ítróttarfeløg hava møguleika at hava heimarætt og fáa tímar í Gundadalshøllini
At tímatillutanin verður skipað eftir galdandi mannagongd
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At kommunan yvirtekur skyldur og rættindi hjá hallarvørðinum, og at hann verður settur
í hallarumsitingini, men ikki við ávísari høll sum starvsstaði
At kommunan í sambandi við byggiverktætlanina tekur atlit til tørv á felagshølum
At reglugerð verður gjørd um virksemið og nýtslu av Gundadalshølini
At reglugerð verður gjørd um lýsingar í øllum kommunalum høllum innan og uttan og
býtið av inntøku

Mentamálanevndin 10. april 2014: Jógvan Arge var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Samtykt at taka undir við tilmælinum tó so, at avtalast kann ein yvirtøkuprísur upp til kr.
250.000 til hvørt felagið og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 01. maj 2014: Jógvan Arge var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Samtykt at taka undir við mentamálanevndini við teirri viðmerking, at yvirtøkukostnaðurin skal
rindast av løgukonto og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Jógvan Arge var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Marin Katrinu Frýdal, um at býráðið tekur undir við
tilmælinum til mentamálanevndina tann 10. apríl 2014, tí býráðið hevur ábyrgd og skyldur at
viðgera øll ítróttarfeløg eins. Somuleiðis sum mælt verður til at ein støðulýsing av høllini
verður gjørd. Tilmæli fall við einari atkvøðu fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddi: Marin Katrina Frýdal.
Ímóti atkvøddu: Helena Dam á Neystabø, Rúni Djurhuus, Tróndur Sigurðsson, Bogi
Andreasen, Annfinn Brekkstein, Sjúrður Olsen, Jákup Dam og Heðin Mortensen.
Greiddu ikki atkvøðu: Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus og Halla Samuelsen.
Síðan varð atkvøtt um tilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 11 atkvøðum fyri og
ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi
Andreasen, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam, Bjørghild Djurhuus, Elin Lindenskov, Sjúrður
Olsen, Rúni Djurhuus og Heðin mortensen
Greiddi ikki atkvøðu: Marin Katrina Frýdal.
Mentamálanevndin 11. juni 2014: Rúni Abrahamsen frá MAP arkitektum kunnaði um málið.
Ískoyti:
Kostnaðarmetingar fyri tey uppskot, ið arkitekturin á síðsta mentamálanevdnarfundi kunnaði
um, verða lagdar fram.
Sáttmálauppskot um yvirtøku av Gundadalshøllini er sent Neistanum, Kyndli og Fleyr. Játtast
skal fígging til yvirtøkukostnaðin samsvarandi býráðssamtykt kr. 750.000. Harumframt verður
mett neyðugt við fígging til fyrireikingar av byggiverkætlanini kr. 500.000. Á íløguætlanini til
endamálið eru í 2014 kr. 19 mió tøkar.
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Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta ávikavist kr. 750.000 til yvirtøkukostnaðin og kr. 500.000 til fyrireikingar av byggiverkætlanini, av kontu 5775 Høll í
Gundadali.
Mentamálanevndin 24. juni 2014: Málið umrøtt og útsett. Jógvan Arge var ikki inni tá málið
bleiv umrøtt.
Fíggjarnevnd 24. juni 2014: Útsett.
Býráðsfundir 25. juni 2014: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Eftir fund við feløgini í Gundaldalshøllini er gjørd ein nýggj tekning og kostnaðarmeting.
Feløgini taka væl undir við tekningini. Gerast skal endalig avtala við feløgini um avhending
og nýtslutreytir framyvir v.m. Harumframt skal byggiverkætlan fyrireikast.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin vísa til tilmælið til fundin 24. juni 2014.

Mentamálanevndin 3. september 2014: Jógvan Arge varð ikki við í viðgerðini av málinum.
Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr og Bogi Andreasen, tekur undir við
tilmælinum og játta í alt kr. 1.250.000 til yvirtøkukostnað og fyrireikingar av byggiverkætlan
av kontu 5775 Høll í Gundadali, at arbeiðið verður boðið út í innbodnaðari lisitiatión, og at
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu, tá tilboð fyriliggja.
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við meirilutanum í
mentamálanevndini og at beina málið í býráðið.
Jógvan Arge luttók ikki í viðgerðini av hesum málið.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
Jógvan Arge og Tróndur Sigurðsson luttóku ikki í viðgerðini av málinum.
[Lagre]
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Málslýsing:
Umsitingin greiddi frá um málið viðv. eftirspurningi og kostnaði av liðugtgerð.
Vinnunevndin 4. februar 2013: Samtykt at umsitingin kannar kostnaðarmetingina og
áhugan hjá møguligum keyparum at leggja fyri nevndina aftur.
Ískoyti:
Á umsøkjara listanum til vinnugrundøkir í Tórshavnar kommunu, standa í løtuni einans 8.
umsøkjarar í umhvørvisflokki 3–4 og 5, og sum eisini hava goldið depositum kr. 25.000,00.
Løgdeildin hevur spurt hesar umsøkjarar um teirra áhuga í møguligum keypi av
grundstykkjum, sum eru til víddar millum 790 m2 og 2.000 m2 á Skarðshjalla, um stykkini
verða seld fyri ein prís sum verður áleið kr. 800 pr. m2
Allir nevndu umsøkjarar hava fingið teldubræv, og hevur løgdeildin hoyrt aftur frá 6 av
umsøkjarunum.
Tveir av umsøkjarunum eru áhugaðir, harav tann eini bert er áhugaður um hann kann fáa eitt
stykkið sum er til víddar uml. 500 m2.
Tveir av umsøkjarunum hava boðað frá, at teir ikki eru ikki áhugaðir, og skulu tveir
umsøkjarar hugsa um tað og venda aftur.
Niðurstøðan er at talan er um lítlan áhuga millum verandi umsøkjarar.
Kommunan eigur tó at kanna møguleikan fyri at fremja útstykkingina, og at selja stykkini til
marknaðarprís, við einum ásettum minstaprísi.
Vinnunevndin 15. apríl 2013: Kunnað varð um málið.
Fíggjarnevndin 17. apríl 2013: Samtykt at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión og at
leggja fyri aftur til politiska støðutakan.
Vinnunevndin 21. mai 2013: Nevndin samtykti at mæla býráðnum til at gera atkomuna
lidna.
Ískoyti:
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Kommunstjórin og leiðarin á løgdeildini mæla til at bjóða arbeiðið út og játta neyðugu
upphæddina til arbeiðið av konto 6975, ið verður fíggjað av konto 6175, umsiting og røkt av
fastari ogn. L61021, søla av jørð. Arbeiðið er mett at kosta kr. 4.730.000,00.
Fíggjarnevndin 29. mai 2013: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við tilmælinum.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðið 30. mai 2013: Einmælt samtykt.
Býráðið 26. juni 2013: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av máli 2013-0315
Ískoyti:
Útstykkingarprosjekt er tókt til útboð (sí j. nr. 14/01392-31 til j. nr. 14/01392-35).
Eftir er at fáa formliga avtalu í lag við við leiðingsánarar, so sum Fjarhitagfelagið, SEV og FTNet, um teirra luttøku i útstykkingarprosjektinum.
Tlmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at gera formliga avtalu við leiðingsánarar um
luttøku í útstykkingarprosjektinum og at arbeiðið verður boðið út í inbodnari lisitatión.
Vinnunevndin 14. apríl 2014: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 1. maj 2014: Samtykt at taka undir við vinnunevndini.
Ískoyti:
Komið er eftir, at umsitingarlig misskiljing er orsøk til, at kostnaðarmetingin, sum í
málslýsingini til fíggjarnevndina tann 29. mai 2013 og eftirfylgjandi nevndarfundir, ikki er
grundað á at alt útstykkingarabeiðið verður gjørt, sum málslýsingin til nevndirnar annars
gevur fatan av, men bert helvtin av hesum (sí j.nr. 14/01392-45).
Umsitingin hevur samsvarandi Vinnunevndarsamtykt tann 14. apríl 2014 og eftirfylgjandi
fíggjarnevndarsamtykt tann 1. mai 2014, boðið alt útstykkingararbeiðið út (sí j. nr. 14/0138816), í inbodnari lisitatión (sí j. nr. 14/01388-14).
Inn komu fylgjandi tilboð og eru tilboðsupphæddirnar, eftir at hesar eru eftirroknaðar av
ráðgeva kommununar:
Plan Sp/f
Maskingrevstur Sp/f
Maskinkoyring P/f
Við Sjógv Sp/f
Tórhall Hansen P/f

Kr. 6.706.759,50
Kr. 7.768.811,00
Kr. 8.914.470,00
Kr. 9.133.837,20
Kr. 9.371.033,70

Umsitingin hevur latið gera samlaða kostnaðarmeting, grundað á tilboðið frá Plan Sp/f, har
prosjektering, byggileiðsla, fakeftilit, fyrisiting, óvæntað og MVG er íroknað.
Við grundarlag í tilboðnum frá Sp/f Plan, metir umsitingin at útstykkingararbeiðið kann gerast
fyri kr. 7.692.854,-, tá allar útreiðslur eru íroknaðar (sí j. nr. 14/01388-17).
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Býráðið hevur áður játtað kr. 4.730.000,- til verkætlanina og íresta sostatt kr. 2.962.854,- fyri
at farast kann undir útstykkingararbeiðið.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at:

1. taka av lægsta tilboðnum frá Plan Sp/f áljóðandi kr. 6.706.759,50.
2. játta kr. 2.962.854,- soleiðis, at samlaða játtanin verður kr. 7.692.854,sambært skjali j. nr. 14/01388-17.
3. beina málið viðv. fígging, um fíggjarnevndina, í býráðið.
Tekniska nevnd 9. september 2014: Útsett.
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at fíggja
írestandi upphæddina soleiðis:
L73001 HIT húsið 642.000 kr.
L00002 Framfluttur løgukarmur kirkjugarðar 1.267.000 kr.
L00001 Fríðkan av kommununi 1.091.000 kr.
ið er treytað av, at tekniska nevnd góðkennir vegaføringina.
Málið beint í býráðið.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt og beint í teknisku nevnd við atliti til
góðkenning av vegaføringini.
[Lagre]
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191/14 Landsverk : Fráboðan um at játtan er fingin til at breiðka ein
part av vegnum til Signabøar í Kollafirði
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir

Fundardagur
09.09.2014
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
226/14
250/14
191/14

Journalnr.
14/01601-6
14/01601-6
14/01601-6

Lýsing av málinum - samandráttur
Landsverk hevur í teldubrævi, dagf. 21. februar 2014, víst á, at stovnurin hevur fingið
játtan á fíggjarlógini í 2014 til at breiðka ein part av vegnum til Signabøar. Játtanin í
ár er 1 mió. kr, og verður mett at klára at breiðka umleið 200 metrar fyri tað.
Ætlanin er at byrja frá íbindingini til ídnaðarhavnina á Oyrareingjum og um 200
metrar longur inni ímóti Signabø. Á strekkinum er ætlanin at breiðka vegin omaneftir.
Lendið, sum skal brúkast til breiðkanina, er kommunal ogn, og vil Landsverk tí gjarna
fáa lendið til vega frá kommununi uttan kostnað, so farast kann undir arbeiðið sum
skjótast. Talan er um um 1683 m², sambært tekning W 4002 í málinum.
Lógir, ásetingar o.a.
Vist verður til løgtingslóg nr. 51 frá 25. juli 1972 um landsvegir, sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 18 frá 8. mai 2008.
Upplýsingar frá umsitingini
Vegurin liggur fram við opnum lendi og kemur tí ikki at nerva nakran bústað á hesum
strekkinum.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Ongar viðmerkingar
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Ongar viðmerkingar
Umhvørvisárin
Ongar viðmerkingar
Fíggjarlig viðurskifti
Ongar útreiðslur fyri kommununa.
Viðmerkingar frá øðrum deildum
Ongar viðmerkingar
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum
Ongar viðmerkingar
Skjøl
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Liggja í málinum
Umsitingin greiðir frá málinum.
Eisini verður kunnað um møguleikar at gera gongugøtu fram við vegnum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverfrøðingurin mæla til at ganga umbønini á møti og at beina
málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.
Tekniska nevnd 9. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina
málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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192/14 Eyðun á Borg : Umsókn um yvirtøku av Heiðagøtu matr. nr.
208a, Argir
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir

Fundardagur
09.09.2014
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
227/14
251/14
192/14

Journalnr.
14/03521-3
14/03521-3
14/03521-3

Málslýsing:
Ánararnir av matr. nr. 208a, Argir, søkja um, at kommunan yvirtekur part av nevnda
matrikli, ið er vegøki innast á Heiðagøtu.
Umsøkjararnir vísa í umsókn síni (sí j. nr. 14/03521-1) m.a. til, at fyrrverandi Argja
kommuna, í síni tíð lat vegin gera, til at vera atkoma hjá grundøkjunum, niðanfyri
vegin, innast á Heiðagøtu og breiðkaði fyrrverandi kommunan seinni Heiðagøtu, fram
til Argjagarðsá og lat av óskiljandi orsøkum innasta partin, ið er á teirra matrikli nr.
208a, liggja eftir tá breiðkað var.
Talan er um yvirtøku av umleið 200 fermetrum av vegøki, umleið 5 metrar til breiddar,
burtur av matr. nr. 208a, Argir, við gøtulyktum og tekniskum innstallatiónum, so sum
vatn, el- og telefonleiðingum.
Ein minni partur av vegøkinum, umleið 25 fermetrar, er partur av matrikul nr. 237b,
Argir og eigur ánarin av hesum matrikli, at fáa tilboð um at gerast partur av
møguligari matrikulloysn við kommununa.
Umsøkjararnir hava eisini søkt kommununa um loyvi til at ústykkja nevnda matr. nr.
208a, Argir, har atkoma til ætlaðu útstykkingina, ætlandi verður eftir vegnum, sum her
verur søkt um, at kommunan yvirtekur (sí j. nr. 14/00564-1).
Myndir sum lýsa vegøkið sum er innasti partur av Heiðagøtu, eru tøkar (sí j. nr.
14/03521-2).
Tilmæli:
Av tí at vegøkið, sum søkt verður um, at kommunan yvirtekur, er atkoma til granna
grundøkini niðan fyri vegin og at hesar atkomur eru umsøkjarnum óviðkomandi,
mæla tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin til, at kommunan yvirtekur vegøkið, uttan
kostnað fyri kommununa.
Eisini verður mælt til at geva ánarunum av tí vegøkinum, sum er partur av matr. nr.
237b, Argir, tilboð um yvirtøku uttan kostnað fyri kommununa.
Tekniska nevnd 9. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina
málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.
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Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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193/14 Yvirtøka av Lágargarði
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðsfundir

Fundardagur
08.09.2014
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
38/14
253/14
193/14

Journalnr.
14/03814-3
14/03814-3
14/03814-3

Málslýsing:
Tórshavnar kommuna hevur sent og fingið góðkent fráboðan til landsstýriskvinnuna í
almannamálum um, hvussu kommunan fer at skipa eldraøkið. Partur av hesum
er ognarviðurskifti, har spurningurin um støðuna hjá sjálvsognarstovninum Lágargarði er
viðgjørdur.
Í fráboðanini til landsstýrið er sett fram, at Lágargarður verður kommunalur stovnur á sama
hátt, sum hini røktarheimini og sambýlini í kommununi eru. Mett verður, at hetta er avgerandi
fortreyt fyri, at kommunan kann skipa tann integreraða bygnaðin fyri samlaða uppgávuøkið,
ið kommunan metir er tann besta skipanin bæði í mun til tænasturnar og starvsfólka- og
fíggjartilfeingið.
Fíggjarnevnd Tórshavnar býráðs hevur samtykt yvirskipaða bygnaðin, herundir at broyta
støðuna hjá Lágargarði til at vera kommunalan stovn.
Kommunan hevur samsvarandi sent stýrinum fyri sjálvsognarstovnin Lágargarði áheitan um
at viðgera og samtykkja, at sjálvsognarstovnurin Lágargarður verður niðurlagdur sum
sjálvsognarstovnur og ístaðin verður yvirtikin av kommununi sum kommunalur stovnur.
Gerast skal í hesum sambandi ein formlig uppgerð og yvirtøka av ognini v.m. Avtalast kann
nærri, nær formliga yvirtøkan skal verða, tó í seinasta lagi 1. januar 2015.
Í mun til starvsfólkaviðurskifti verður víst til lóg um ávís starvsfólkaviðurskifti, tá
heimatænastan, eldrarøktin v.m. verður løgd til kommunurnar at umsita, har tað m.a. er
ásett, at kommunan tekur beinleiðis við rættindum og skyldum mótvegis starvsfólkunum.
Í skrivi dagfest 7. juli 2014 boðar stýrisformaðurin fyri sjálvsognarstovninum Lágargarði frá, at
stýrið á fundi 1. juli 2014 hevur samtykt umbøn kommununnar soleiðis, at Lágargarður verður
niðurlagdur sum sjálvstøðugur stovnur pr. 1. januar 2015, og verður yvirtikin av kommununi
sum kommunalur stovnur.
Yvirtøka av sjálvsognarstovni krevur politiska viðgerð og samtykt.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og sosialdeildarleiðarin mæla til at yvirtaka sjálvsognarstovnin
Lágargarð, so at hann frá 1. januar 2015 at rokna er kommunalur.
Trivnaðarnevndin 8. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið
í býráðið um fíggjarnevndina.
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Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við trivnaðarnevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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194/14 Marknagilsdepilin - avlopsgrót (avvatning í Margnagili)
(2012-0705)
Viðgjørt av
1 Náttúru- og umhvørvisnevndin
2 Tekniska nevnd
3 Fíggjarnevnd
4 Býráðsfundir

Fundardagur
01.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
6/14
236/14
242/14
194/14

Journalnr.
14/04040-14
14/04040-14
14/04040-14
14/04040-14

Lýsing av málinum – samandráttur:
Víst verður eisini til byggimálið j.nr. 2010-1336.
Í sambandi við viðgerðina av umsóknini frá Landsverk um byggiloyvi til nýggjan skúladepil við
Marknagil, á matr. nr. 1173a, Tórshavn, hava fleiri fundir veri millum kommununa og
Landsverk. Á hesum fundum hevur Landsverk upplýst, at teir koma at hava stórar nøgdir av
avlopsgróti í sambandi við jørðarbeiði og kemst hetta m.a. av at bygningurin kemur at liggja
væl lægri enn lendið uttan um bygningin. Talan er um áleið 40.000 m³ av gróti, sum teir ikki
koma at brúka aftur á staðnum.
Landsverk hevur í hesum sambandi spurt kommununa, um kommunan er áhuga í at virkað
fyri eini loysn um at nýta grótið nærhendis byggiplássinum ella at lagra grótið, soleiðis at teir
sleppa undan at koyra tilfarið burtur. Annars skal tilfarið koyrast niðan á kommunalu
móttøkuna, sum er Tyrvingarplássið í Húsahaga, inn frá Oyggjarvegnum. Sambært
ráðgevunum hjá Landsverk kann hetta koma at kosta Skúladepilsverkætlanini uml. 1 mió kr.
Um kommunan er áhuga í at taka ímóti grótinum, so vil byggiharrin vísa til hesar møguleikar í
sambandi við útbjóðingina av arbeiðinum.
Ymiskir møguleikar hava verið nevndir um hvussu grótið kann nýtast á staðnum, herundir til
vegir og parkering uttanum Marknagilsdepulin sambært serstøku byggisamtyktini fyri økið,
vegagerðina frá Velbastaðvegnum út til Argir í sambandi við brúnna um Sandá, nýggjan veg
niðan frá Marknagilsvegnum við Rættará, ímóti Hotel Føroyum, og hækkan av verandi
planering til nýggju Neistahøllina v.m. Ein leyslig meting bendir á, at kommunan kann takað
ímóti onkunstaðni millum 15 og 25.000 m³ av grótinum.
Um kommunan er sinnað at taka ímóti grótinum, so er neyðugt hjá kommununi at gera avtalu
við Landsverk um at fyrireika arbeiðið at taka ímóti grótinum, herundir m.a. at gera projekt fyri
uml. 300.000, avgrevstur av moldina, sum er mett til 4-500.000, umframt at sjálv móttøkan og
planeringin av grótinum á staðnum kann verða partur av eini avtalu millum kommununa og
byggiharran. Hetta kann gerast ein loysn, sum sparir bæði Skúladeplinum og kommununi fyri
pengar, heldur enn at koyra alt avlopsgrót í Húsahagan.
Viðmerkjast skal eisini, at um grótið ikki verður nýtt beinanvegin, men verður fyribils lagt á
goymslu, soleiðis at tað skal flytast fleiri ferðir, so verður tað ikki mett at verða ein fíggjarligur
vinningur fyri kommununa.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til, at umsitingin fær heimild at samráðast við Landsverk um eina avtalu
um móttøku av gróti frá Skúladeplinum sambært omanfyri standandi málslýsing at leggja fyri
nevndina aftur, og at umsitingin fær heimild at latað gera prosjekt fyri upp til kr. 300.000 í
tann mun tað er neyðugt fyri tey støð har grót kann verða lagt út, fíggjað av roknskaparavlopi
fyri 2011.
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Somuleiðis verður mælt til at beina málið um hækking av planeringini á økinum til
Neistahøllina til Trivnaðarfyrisitingina, at avklára formliga viðurskiftini í hesum sambandi við
umboð fyri Neistan.
Fíggjarnevndin 21. mars 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum og heimila umsitingini
at samráðast við Landsverk um eina avtalu um móttøku av gróti frá Skúladeplinum sambært
omanfyri standandi málslýsing at leggja fyri nevndina aftur, og at umsitingin fær heimild at
lata gera prosjekt fyri upp til kr. 300.000 í tann mun tað er neyðugt fyri tey støð har grót kann
verða lagt út, fíggjað av konto 20910.
Somuleiðis samtykt at beina málið um hækking av planeringini á økinum til Neistahøllina til
Trivnaðarfyrisitingina at avklára formliga viðurskiftini í hesum sambandi við umboð fyri
Neistan.
Ískoyti:
Umsitingin hevur kannað møguleikan fyri avtalu um móttøku av gróti frá Skúladeplinum.
Eisini eru onnur viðkomandi fíggjarlig viðurskifti, sum støða skal verða tikin til.
1. Yvirflatuvatnviðurskiftini.
Arbeitt verður við at gera eina kostnaðarmeting fyri arbeiðið at leggja eina
regnvatnsleiðing frá økinum við skúladepilin umvegis Stóragerði, Velbastaðvegin og
kirkjugarðin oman í Sandá. Víst verður til mál nr. 2012-0705/7, har samlaði
kostnaðurin verður uml. 7,5 mió. kr.
2. Yvirskotstilfarið (grót og áskot) í sambandi við byggingina.
Umsitingin hevur saman við ráðgeva latið gera kostnaðarmeting fyri planering av
seyrivegnum. Eindarprísir í metingini eru grundaðir á úrslitið frá lisitatiónini um
skúladepilin. Sambært skjali nr. 2012-0705/6 verður fíggjartørvurin ca. 2,1 mió. kr. fyri
at planera vegir og skúlaøkið.
3. Viðv. brúksvatni – herundir spinklara spurninginum.
Umsitingin hevur latið gera kostnaðarmeting. Sambært skjali nr. 2012-0705/4, verður
fíggjartørvurin uml. 0,3 mió. kr.

Viðurskifti viðv. Marknagilsvegnum.
Víst verður á, at tær møguligu dagføringar av Marknagilsvegnum eru kommununi
óviðkomandi í sambandi við byggingina av skúladeplinum.
Hinvegin – tá ið kommunan einaferð seinni skal dagføra vegamótið við Dánjalstrøð við evt.
ljósregulering, er tað skúladeplinum óviðkomandi.
Fíggjarlig viðurskifti.
Samlaði tørvurin fyri omanfyri nevndu arbeiði er uml 10 mió. kr sambært niðanfyri
standandi yvirliti:
Mettur kostnaður.
1
Yvirflatuvatnviðurskiftini.
Leggjan
av 7,5 mió.
høvuðsregnvatnsleiðing til Sandá
2
Yvirskotstilfarið – planering av vegi og øki til 2,1 mió.
skúla
3
Viðv. umleggjan av leiðing til brúksvatn og 0,3 mió.
spinklara.
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Uml. 10 mió. kr.

Tekniska nevnd 22. november 2012: Kunnað varð um málið.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til:
1. at játta kr. 2,1 mió. til yvirskotstilfar sambært omanfyri standandi av konto 8175
(Vegir), L81003 (Brúgv um Sandá) sambært omanfyri nevnda fíggjartørvi fyri pkt.
2.
2. at írestandi fíggjartørvurin á kr. 7,8 mió. til yvirflatuvatn og leiðing til brúksvatn og
sprinklara sambært omanfyri standandi, verður raðfestur á langtíðarætlan
kommununar og
3. at beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.
Tekniska nevnd 12. juni 2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og beina málið
í býráðið um fíggjarnevndina.
Víst verður eisini á at kunna koyra grót til aðrar verkætlanir, herundir Musikkskúlan og Brúgv
um Sandá.
Fíggjarnevndin 19. juni 2013: Útsett.
Ískoyti:
Umboð frá Landsverki hava boðað umsitingini frá, at nøgdin av avlopsgróti til ætlaðu ífyllu til
vegaøkini ikki verður sum upprunaliga mett. Hetta førir við sær, at tað allarhelst ikki verður
nakað avlopstilfar tøkt til fyllu til veg og planering til framtíðar skúlaøki. Hesar broyttu
fortreytir, saman við boðunum um, at tørvurin fyri staðseting av regnvatnsleiðingini, longu
gerst aktuellur í 2014, hevur ført við sær, at kommunan hevur gjørt avtalu við Landsverk um,
at stovnurin í fyrstu atløgu rindar kostnaðin fyri regnvatnsleiðingina. Víst verður til skjal nr.
2010-1336/188 frá 27. august 2013. Ætlanin er, at kommunan rindar Landsverki kostnaðin
fyri verkætlanina í sambandi við avsettu fíggjarkørmum fyri 2014-2016.
Fíggjarlig viðurskifti:
Tað fyriliggur í løtuni eingin ítøkilig kostnaðarmeting fyri arbeiðinum at leggja
regnvatnsleiðingina. Ætlanin er at fáa gjørt fyrireikandi arbeiði at gera útbjóðingartilfar at
leggja fyri nevndini aftur skjótast gjørligt.
Umsitingin kunnar um málið.
Tekniska nevnd 4. september 2013: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:

Í framhaldi av umrøðu av málinum frá 4. september 2013, hevur umsitingin latið gera
eina ítøkiligari útgreinan av ætlaðu arbeiðunum í sambandi við anlegsarbeiðið av
skúlabyggingini.
Fíggjarlig viðurskifti:
Endurskoðað meting av samlaði tørvurin fyri omanfyri nevndu
arbeiði er nú uml. 11 mió. Kr. sambært niðanfyri standandi
yvirliti:
Mettur kostnaður.
1) Yvirflatuvatnviðurskiftini. Leggjan av Ca. 10,5 mió.

J.nr: 14/04040
10,5 mio.
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høvuðsregnvatnsleiðing til Sandá
2) Yvirskotstilfarið – planering av vegi og Ca. 2,1 mió.
øki til skúla
3) Viðv. umleggjan av leiðing til Ca. 0,3 mió.
brúksvatn og spinklara.
Samanlagt
Ca. 10 mió. kr.

(málið útsett)
0,3 mio.
Uml.10,8 mió. kr.

Ad1) Arbeiðið at umleggja yvirflatavatnið verður býtt í tveir partar – ein partur innan
fyri arbeiðstøkumarkið hjá arbeiðstakaranum p/f TG-Verk. Hin parturin er frá
arbeiðstøkumarkinum og oman til Sandá.
Ad2) Støðan viðv. avlopstilfarinum er broytt. Vísandi til sparingar í skúlaprojektinum
førdi heta m.a. við sær, at einki avlopstilfar var tøkt til ætlaða vegarbeiðið hjá
kommununi og tískil hendir ikki meir við hesum partinum av málinum.
Ad3) Støðan viðv. brúksvatni og spinklaraleiðing er óbroytt.
Greitt verður frá málinum.
Tilboð er heintað frá TG-Verk Innanfyri arbeiðstøkumark skjal 14/04040-22.
Ávísar broytingar eru framdar í prosjektinum, sum hava við sær ein meirkostnað í
mun til upprunaliga uppskotið.
 Fyrireika kloakk til Vesturskúlan
 Leggja leiðing í Velbastaðvegin ístaðin fyri ígjøgnum kirkjugarðin
 Breiðka verandi á í Vika og leggja partar í rør út í Sandá
 At leggja ánna frá SEV í Landavegin ístaðin fyri íbinding í verandi áarintak í
Øksnagerði
Náttúru- og umhvørvisnevndin skal viðgera spurningin um møgulig árin á Sandá í
sambandi við umleggingina av regnvatnsleiðingini frá skúlaøkinum í Marknagili og
oman til Sandá.
Omanávatnið frá festa økinum hjá Marknagilsdeplinum og økinum rundanum verður
leitt í oljuútskiljaraskipanir, áðrenn vatnið verður leitt víðari út í Sandá. Sambært
útrokningum hjá Teknisku deild er eisini mett, at Sandá er nóg stór til at taka móti
omanávatninum frá Marknagili. Byggi- og Umhvørvisdeildin metir tí ikki, at nøkur
umhvørvisárin eru í sambandi við umleggingina av regnvatnsleiðingini frá
skúlaøkinum í Marknagili og oman til Sandá.
Tilmæli til náttúru- og umhvørvisnevndina:
Tekniski stjórin mælir til at viðmæla ætlanini at leggja regvatnsleiðing frá Marknagili og út í
Sandá, vísandi til at hetta ikki kemur at hava nøkur umhvørvisárin við sær.

Tilmæli til teknisku nevnd:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til:
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1. at játta kr. 10,8 mió. kr. til arbeiðið sambært omanfyri nevnda fíggjartørvi fyri
yvirflatavatn (pkt. 1) av langtíðaríløgum fyri kloakkir.
2. at játta kr. 0,3 mió. kr. til arbeiðið sambært omanfyri nevnda fíggjartørvi fyri
spinklaravatn (pkt. 3) av íløgur fyri vatn.
3. at beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 1. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum til
náttúru- og umhvørvisnevndina.
Tekniska nevnd 9. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum, tó so at játtanin
til pkt. nr. 1 ikki kemur at nerva framtíðar langtíðar íløguætlan fyri kloakkir og at beina málið,
um fíggjarnevndina, í býráðið.
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, samtykkja at taka undir við tilmælinum hjá tekniska
stjóra og býarverkfrøðinginum til teknisku nevnd og
1. at játta kr. 10,8 mió. kr. til arbeiðið sambært omanfyri nevnda fíggjartørvi fyri
yvirflatavatn (pkt. 1) av langtíðaríløgum fyri kloakkir
2. at játta kr. 0,3 mió. kr. til arbeiðið sambært omanfyri nevnda fíggjartørvi fyri
spinklaravatn (pkt. 3) av íløgur fyri vatn
og at beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, mælir býráðnum til at taka undir við teknisku nevnd.

Býráðsfundir 18. september 2014: Fyrst varð atkvøtt um tilmælið frá teknisku nevnd frá 9.
september 2014, ið fall við 6 atkvøðum fyri og 6 ímóti.
Fyri atkvøddu Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Elin Lindenskov, Jógvan Arge,
Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam.
Ímóti atkvøddu Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen,
Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen.
Sìðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutan í fíggjarnevndini 16. september 2014, ið varð
samtykt við 9 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen,
Annfinn Brekkstein, Sjúrður Olsen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus og Helena Dam á
Neystabø.
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
[Lagre]
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195/14 Ognirnar í búnum eftir Sp/F Valbjørn Dalsgarð undir
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Málslýsing:
Talan er um íbúðir og randarhús, sum eru nærum liðug, grundstykki við ástandandi sokkli til
randarhús- ella íbúðabygging, liðugt planeraði og byggibúgvin grundstykki til
randarhúsbygging og óplanerað lendi, ið ætlanin upprunaliga var at nýta til íbúðabygging.
Sambært skeytinum frá Tórshavnar kommunu til P/F Valbjørn Dalsgarð kunnu ognirnar ikki
uttan góðkenning frá Tórshavnar kommunum verða seldar víðari uttan sum lidnir bústaðir,
t.e. raðhús ella íbúð í punkthúsi ella annað endamál sambært byggisamtyktini, sum
byggivaldið frammanundan hevur givið skrivliga byggiváttan til.
Eisini er ásett í skeytinum, at bústaðirnir kunnu bara verða seldir til persónar, ið standa á
bíðilistanum hjá Tórshavnar kommunu til grundstykki og íbúð.
Sambært skeytinum skal byggingin leggjast til rættis í 4 byggistigum, og skal samlaða
byggingin verða liðug innan 5 ár eftir undirskrivingina av skeytinum tann 17. januar 2007.
Sostatt skuldi øll byggingin verða liðug tann 17. januar 2012.
Tórshavnar kommuna hevur sambært skeytinum rætt til at krevja aftur øki, ið ikki er liðugt
bygt innan 5 ár eftir undirskrivingina av skeytinum. Tórshavnar kommuna skal tá rinda aftur
tann lutfalsliga keypspeningin uttan rentur umframt skjalprógvaðar útreiðslur til møguliga
bygging, um annars nýtsla kann gerast av tí bygda.
Figgjarnevndin 18. januar 2012: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Ingi Højgaard, advokatur og kurator í trotabúnum P/F Valbjørn Dalsgarð í konkurs, hevur í
skrivi frá 23. mars 2012 heitt á kommununa um at loyva, at ognir Undir Kongavarða hjá P/F
Valbjørn Dalsgarð í konkurs verða seldar á tvingsilssølu.
Verkætlanin Undir Kongavarða hevur 4 byggistig. Av 1. byggistigi eru 24 raðhús og 45 íbúðir
í punkthúsum bygd liðug, og eru 3 íbúðir eftir at selja endaliga. Av tí, sum er undir bygging,
men ikki liðugt, eru 8 raðhús og 10 ognir í punkthúsum. 2. byggistig er planerað v.m. Einki er
enn gjørt við 3. og 4 byggistig.
Byggingin er steðgað, og greitt er, at verandi eigarin P/F Valbjørn Dalsgarð ikki megnar at
víðariføra byggingina. Felagið er farið konkurs. Ein avleiðing av hesum er, at Eik Banki
noyðist at realisera síni veðrættindi í teimum ognum, sum bankin hevur veð í, og tí er
neyðugt við sølunum.
Sambært skeytinum frá Tórshavnar kommunu til P/F Valbjørn Dalsgarð kunnu ognirnar ikki
uttan góðkenning frá Tórshavnar kommunum verða seldar víðari uttan sum lidnir bústaðir.
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Eisini er ásett, at Tórshavnar kommuna kann krevja aftur øki, ið ikki er liðugt bygt innan 5 ár
eftir undirskrivingina av skeytinum. Tórshavnar kommuna skal tá rinda aftur tann lutfalsliga
keypspeningin uttan rentur umframt skjalprógvaðar útreiðslur til møguliga bygging, um
annars nýtsla kann gerast av tí bygda. Fimm ára freistin var úti tann 17. januar 2012.
Nakrar av ognunum eru lidnar ella næstan lidnar, og bústjórin metir ikki, at neyðugt er við
samtykki frá Tórshavnar kommunu til at selja hesar. Biðið verður tó fyri góðan ordans skuld
um váttan frá kommununi, at hetta ger seg galdandi.
Talan er ítøkiliga um hesar ognir, sum eru mettar at vera lidnar:
1. matr. nr. 255al, Kirkjubøur - Argir, íbúð nr. 12, Undir Kongavarða 23. veghædd
2. matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 22, Undir Kongavarða 27, 5.5 og
3. matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 53, Undir Kongavarða 39, 4. 4h
Talan er ítøkiliga um hesar ognir, sum eru mettar møguliga at vera lidnar ella næstan lidnar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

matr. nr. 255t, undir Kongavarða 106,
matr. nr. 255w, undir Kongavarða 112
matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 1, Undir Kongavarða 23, veghædd,
matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 23, Undir Kongavarða 31, veghædd,
matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 33, Undir Kongavarða 31,5,
matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 34, Undir Kongavarða 35, veghædd,
matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 44, Undir Kongavarða 35,5,
matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 45, Undir Kongavarða 35 og
matr. nr. 255al, Kirkjubøur – Argir, íbúð nr. 55, Undir Kongavarða 39

Harumframt er talan um hesar ognir, ið ikki eru liðugt bygdar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

matr. nr. 255 ab, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 122,
matr. nr. 255 ac, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 124,
matr. nr. 255 ad, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 126,
matr. nr. 255 ae, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 128,
matr. nr. 255 af, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 130,
matr. nr. 255 ag, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 132,
matr. nr. 255 ah, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 134,
matr. nr. 255 ai, Kirkjubøur – Argir, undir Kongavarða 136

Viðvíkjandi hesum ognum skjýtur bústjórin upp, at loyvi verður givið til víðarisølu, men at ein
møguligur keypari skal góðkenna og átaka sær verandi byrðar á ognini við teirri broyting, at 5
ára tíðarfreistirnar verða longdar, soleiðis at tær eru galdandi í 5 ár afturat eftir søluna.
Viðvíkjandi planeraða partinum av matr. nr. 255a, ið 2. byggistig skuldi byggjast á, og tí
partinum av matr. nr. 255a, ið 3. og 4. byggistig skuldi byggjast á og sum einki er gjørt við, er
Eik sinnað at samráðast við kommununa um, at kommunan keypir økið aftur.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini og miðfyrisitingarstjórin mæla fíggjarnevndini til at góðkenna, at tær 12
fyrstnevndu av omanfyrinevndu ognum frítt kunnu seljast víðari, og at tær 8 ognirnar á matr.
nr 255-255ah, Undir Kongavarða 122-136 kunnu seljast víðari við verandi byrðum viðvíkjandi
byggifreist o.ø., soleiðis at tær eru galdandi í 5 ár afturat eftir søluna.
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Viðvíkjandi matr. nr. 255a verður mælt til at heimila umsitingini at samráðast um afturkeyp at
ognunum.
Fíggjarnevndn 26. apríl 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Samráðingar hava verið millum Eik og Tórshavnar kommunu um at yvirtaka óbygdu ognirnar
undir Kongavarða, matr. nr. 255a, Argir, frá Eik úr trotabúnum hjá Sp/f Valbjørn Dalsgarð.
Byggingin steðgaði upp, tá ið Sp/f Valbjørn Dalsgarð fór á húsagang, og bæði kommunan og
Eik hava víst áhuga fyri, at kommunan yvirtekur óbygda lendið við atliti til at byggja í økinum.
69 búeindir eru bygdar í 1. byggistigi undir Kongavarða. Upprunaliga var ætlanin at byggja
276 búeindir í øllum økinum, og á økinum, sum talan er um at kommunan skal yvirtaka frá
Eik, var ætlanin at byggja 199 búeindir: 4 íbúðarblokkar við íalt 36 íbúðum, 124 raðhús í
tveimum hæddum á 73,5 m² og 39 raðhús í trimum hæddum á 73,5 m².
Tilmæli:
Mælt verður fíggjarnevndini til at umrøða samráðingartilgongdina við Eik um yvirtøku av
óbygda lendinum, matr. nr. 255a, Argir.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2013: Samtykt at halda fram við samráðingunum við Eik um
yvirtøku av ognunum.
Ískoyti:
Samráðingar hava verið millum Eik Banka og Tórshavnar kommunu um at koma ásamt um
ein kostnað fyri ognirnar undir Kongavarða. Fíggjarnevndin verður kunnað um
samráðingargongdina og møguleikan fyri semju.

Tilmæli:
Kommunustjórin mælir fíggjarnevndini til at taka støðu til framhaldandi samráðingar
við Eik Banka um keyp av ognunum undir Kongavarða.
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Samtykt at mæla býráðnum til at keypa ognirnar matr. nr. 255a
og matr. nr. 255ak fyri íalt 14,5 mió. kr.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Tilmæli: Kommunustjórin, fyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin mæla til at fíggja keypið av
møguligum meirinntøkum í 2014
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini og at
fíggja keypið av møguligum meirinntøkum í 2014.
[Lagre]
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Málslýsing:
Innrætting av Saltsølubygninginum
Arbeiðið at klæða saltsølubygningin á Vestaru bryggju, verður væntandi liðugt í august 2013.
Tá tað er liðugt at klæða, ber til at innrætta bygningin av nýggjum. Verðandi innrætting er fyri
tað mesta í vánaligum standi, og eigur tí at verða burturbeind og gjørd av nýggjum.
Bygningurin stendur á havnaøki, og er tað tí natúrligt, at hann verður brúktur til virksemi, í
hevur samband við sjóvinnu. Hann eigur at innrættast soleiðis, at hann kann brúkast til
ymiskar tørvir, og til fleiri smærri og kanska onkra miðalstóra fyritøku.
Leiguupphæddin verður avspeglað í íløgukostnaðinum, tí skulu loysnir finnast, har tað er ein
standard leigupakki, hvar tað so er møguligt at velja ymiskar kvalitetir til.
Mælt verður til gera byggiprogram og dispositiósuppskot.
Arbeiðið at gera dispositiónsuppskot verður fíggjað av rakstri hjá Tórshavnar havn.
Tilmæli frá havnameistaranum:
Mælt verður til at gera byggiprogram og dispositiónsuppskot. Arbeiðið at gera
dispositiónsuppskot, verður fíggjað av rakstri hjá Tórshavnar havn.
Vinnunevndin 21. mai 2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti
Vinnusamskiparin á Tórshavnar havn leggur fram uppskot til leigukonsept og skipan av
innihaldi í saltsølubygninginum, sum nevndin síðani umrøður og tekur støðu til.
Vinnunevndin 2. august 2013:
Nevndin samtykti at heimila umsitingini at arbeiða víðari eftir framlagda leisti.
Ískoyti:
Umsitingin hevur arbeitt víðari við uppskotinum um leigukonsept og skipan av innihaldi í
saltsølubygninginum.
Tilmæli frá havnameistaranum:
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Mælt verður til at at taka undir við uppskotinum, og at leggja tað alment fram, soleiðis at
møguligir leigarar kunnu geva sín áhuga til kennar.
Vinnunevndin 26. august 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Uppskot til byggiprogram
skipanaruppskot.

og

dispotiónsuppskot

er

gjørt

og

undir

einum

nevnt

Tað samlaða skipanaruppskotið er goymt undir journal nr. 2013-1269.
Úrdrag úr skipanaruppskotinum:
Bygningurin er í 5 hæddum, sum skulu innrættast til 2.799 m2 skrivstovur, 288 m2 til
WC/brúsurúm, 2.152 m2 til felagsøki/trappur, 710 m2 til goymslu, 360 m2 til verkstað, 75 m2 til
tøknirúm, 579 m2 til matstað og 238 m2 til annað.
Uppskotið leggur upp til, at smærri fyritøkur kunnu deilast um ávísar felags funktiónir, so sum
fundarhølir, prent, kantinu o.s.fr.
Nakrar kjarnur verða gjøgnumgangandi á øllum hæddum, t.e. trappur, wc og slokur til
innleggingar.
Góðskustøðið á ymsu økjunum verður fjølbroytt. Av tí, at verkstøð og goymslur skulu virka í
sama bygningi sum matstova og skrivstovur, verður spennið stórt millum rá arbeiðsrúm og
tignarlig fundarrúm.
Ætlanin er, at nýbyggingin skal liva upp til øll dagsins krøv til nýmótans altjóða skrivstovu
umhvørvi, samstundis sum spor av gamla saltsølubygninginum verða varðveitt. T.d. er
ætlanin, at innsíðan av útveggjum eru gomlu betongveggirnir, sum bert verða pussaðir og
málaðir.
Skrivstovuøkini liggja fram við útveggjunum, við undantak av á 1.- 2.- og 3. hædd, har onki
ljós kemur til í tí partinum, sum vendir norðureftir móti Bacalao. Skrivstovuøkini verða
skyldraði frá høvuðsgongdini gjøgnum bygningin, men ikki deild upp í smærri skrivstovur.
Loysnir fyri uppdeiling í smærri skrivstovur skal finnast, sum so leigarin ger eftir tørvi.
Bygningurin verður upphitaður við sjógvhita.
Mettur kostnaður til projektering er kr.3.653.000, umframt kr.527.000 sum er brúkt til
skipanaruppskot og fyrireiking.
Projekteringin tekur umleið 4 mánaðir.
Byggingin tekur væntandi 18 mánaðir, frá undirskriving av arbeiðstøkusáttmála til avlevering.
Mettur kostnaður fyri innrætting 59 mió.
Útleigan
Aftan á at leigukonseptið fyri bygningin hevur ligið alment frammi, hevur tað verið ein ávísur
áhugi fyri at leiga í bygninginum, men tað eru ikki allir leigararnir, sum hóska so væl til
ætlaninar, tað at fyritøkurnar í høvuðsheitum skuldu arbeiða við sjóvinnu og menning av
hesari.
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Um tað verður leigað til øll tey, sum hava víst áhuga, er bygningurin fult útleigaður. Mælt
verður til at leiga út til tær fyritøkurnar, sum vit halda passa til konseptið, fyri eisini at geva
pláss til meira hóskandi leigarar, sum koma við tíðini.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at taka undir við skipanaruppskotinum, og at játta kr. 4,18 mió til
skipanaruppskot og endaliga projektering, og at arbeiðið eftirfylgjandi verður bjóðað út í
innbodnari fakenterprisu.
Mælt verður eisini til, at gera eitt sokallað «memorandum of understanding» við tær
fyritøkurnar, sum hóska til konseptið, soleiðis at tær kunnu flyta inn í bygningin, tá hann er
liðugt umvældur.
Vinnunevndin 25. november 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 4. desember 2013: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og játta kr. 4,18
mió. av íløgukarminum hjá Tórshavnar havn fyri 2013 og at beina málið í býráðið.
Býráðið 12. desember 2013: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Uppskot til skitsuprojekt er gjørt, og verður lagt fyri nevndina.
Tilmæli: Havnarmeistarin mælir til at góðkenna skitsuprojektið
Umboð fyri SNA Arkitektar kemur á fundin at greiða frá.
Vinnunevndin 10. mars 2014: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum.
Umboð fyri SNA Arkitektar greiddi frá málinum.
Ískoyti:
Arbeiðið hevur verið boðið út í innbodnari fakenterprisu. Tilboðini vóru opnaðið tann 16. juni
2014.
Áðrenn farið varð undir projektering av innrætting, varð samlaði kostnaðurin mettur til kr. 59
mió.
Beint áðrenn tilboðini vórðu opnaðið, metti rágevarin at kostnaðurin bleiv kr. 64,5 mió,
umframt ókent og projektering/eftirlit.
Fyri at fáa kostnaðin nakað niður hava samráðingar verið við teir, sum høvdu tey lægstu
tilboðini, umframt at sjógvhitin og fyrilestrarsalurin í siloni er tikin burtur úr projektinum.
Ístaðin fyri sjógvhita, er gjørt klárt til at binda í ein møguligan framtíðar fjarðhita.
Samráðst hevur verið við allar teir, sum høvdu lægsta tilboðið, uttan ElNet, sum er í
summarfrí. Sáttmálaupphæddin fyri el, er tí ein meting.
Aftan á samráðingar er støðan hendan:
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Bygnings
Gólv
Málari
Múrari
El
HVS
Arbeiðstøkuupphædd
Trygging,ókent,
eftirlit o.a
Saml. kostn
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Arbeiðstakarar Meting
2013
mió kr.

Meting
2014
mió kr.

Tilboð

Sáttmáli
mió kr.

26.3
2.4

mió
kr.
35.4
3.2

Húsavarðatæn.
Jims
Gólválegging
Uni Zacariasen
Articon
ELNet
Renovent

2.0
5.7
11.2
16.9
64.5

1.7
8.3
9.4
17.5
75.5

1.6
5.2
8.6
14.5
64.5

32.5
2.1

9.4
59.0

73.9

Um so er, at tað í byggitíðini verður tikið støða til, at gera fyrilestrarsalin lidnan, kann hettar
gerast fyri 4.5 mió kr.
Um tikið verður undir við at innrætta fyri 73,9 mió kr., er samalði kostnaðurin fyri innrætting
og klæðing umleið 94 mió.
Hetta merkir, at vit fáa 7.100 m2 fyri góðar 13.200 kr/m2
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at gera arbeiðtøkusáttmálar sambært nevnda uppskoti, og at játta
73,9 mió kr, at fíggja av íløgum hjá Tórshavnar havn fyri 2014 og 2015.

Vinnunevndin 11. august 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 14. august 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Sjúrður
Olsen og Annfinn Brekkstein, samtykkir at taka undir við vinnunevndini og beinir málið í
býráðið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.
Býráðsfundir 14. august 2014: Marin Katrina Frýdal setti fram soljóðandi
broytingaruppskot: Mælt verður til, at bygningurin burturav verður upphitaður við sjóvarhita,
og at málið verður beint aftur í vinnunevndina til at útvega neyðuga fígging.
Fyrst varð atkvøtt um uppskotið hjá Marinu Katrinu Frýdal at beina málið aftur í nevnd, ið fall
við 5 atkvøðum fyri og fimm ímóti, meðan 4 býráðslimir ikki greiddu atkvøðu.
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Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Sigrún Mohr, Jákup Dam og Marin Katrina
Frýdal.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein
og Sjúrður Olsen.
Greiddu ikki atkvøðu: Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Halla Samuelsen og
Jákup Dam.
Jógvan Arge setti síðani fram soljoðandi broytingaruppskot:
Mælt verður býráðnum til at taka undir við, at bygningurin burturav verður upphitaður við
sjóvarhita, fíggjað av íløgum hjá Tórshavnar havn fyri 2014 og 2015.
Broytingaruppskotið hjá Jógvani Arge fall við 3 atkvøðum fyri og 8 ímóti. 2 býráðslimir
greiddu ikki atkvøðu.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein,
Sjúrður Olsen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Halla Samuelsen.
Greiddu ikki atkvøðu: Elin Lindenskov og Sigrún Mohr.
Borgarstjórin setti síðani fram soljóðandi broytingaruppskot:
Mælt verður býráðnum til at taka undir við vinnunevndini við teirri broyting, at spurningurin
um endaliga orkuloysn verður lagdur fyri býráðið aftur í seinasta lagi um tveir mánaðir.
Broytingaruppskotið hjá borgarstjóranum varð samtykt við 10 atkvøðum fyri, ongari ímóti, og
3 býráðslimir greiddu ikki atkvøðu.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Tróndur Sigurðsson, Bogi Andreasen,
Annfinn Brekkstein, Sjúrður Olsen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Halla
Samuelsen og Sigrún Mohr.
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
SNA, sum hevur staðið fyri projekteringini av bygninginum, hevur saman við SMJ, sum hava
staðið fyri projektering av hitaverkinum, gjørt eina meting av meirkostnaðinum fyri at brúka
sjógvhita til upphiting, og hvussu nógv ár ganga, til íløgan er afturgoldin. (sí skjal j.nr.
14/01679-9)
Meirkostnaðurin er mettur til kr. 4.177.470.
Mett verður, at íløgan er afturgoldin um á leið 30 ár.
Vinnunevndin 18. september 2014: Ein meiriluti, Sjúrður Olsen, Halla Samuelsen, Jákup
Dam og Bjørghild Djurhuus, mælir býráðnum til at hita bygningin við sjóhita og at fíggja
meirútreiðsluna við møguligum sparingum á projektinum.
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Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á einum seinni fundi.
Fíggjarnevnd 18. september 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen, Annfinn
Brekkstein og Marin Katrina Frýdal, mælir býráðnum til at taka undir við vinnunevndini.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Býráðsfundir 18. september 2014: Einmælt samtykt at taka undir við meirilutanum í
fíggjarnevndini.
[Lagre]
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197/14 Umsókn um fíggjarligan stuðul í sambandi við verkætlanina
Fløtan Fría
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevnd
4 Býráðsfundir

Fundardagur
11.06.2014
03.09.2014
10.09.2014
18.09.2014

Málnr.
150/14
168/14
254/14
197/14

Journalnr.
14/02351-21
14/02351-21
14/02351-21
14/02351-21

Málslýsing:
Felagið Alarar av Føroyskum Upprunarossum og Felagið Føroysk Djóraheim hava
samstarvast í umleið eitt ár um hesa felags verkætlan. Ætlanin er, at Fløtan Fría skal vera
karmur um ein upplivingardepul har djór og djóravælferð eru í miðdeplinum.

Verkætlanin, sum í síni skipan verður almentgagnlig, er áhugaverd bæði í mun til
trivnað, mentan og ikki minst varðveitsluna og menningna av føroyska
upprunarossinum. Verkætlanin hevur somuleiðis ferðavinnuligt potentiali.
Fyribils samstarvsavtala er gjørd við festaran Tórfinn Dalsgarð at leiga partar av
festunum Fungagimbrar og Syðri Spaki Seyður við Velbastaðháls til verkætlanina.
Treyt fyri endaligari avtalu er fíggjarlig avtala um lánsgjald hjá festaranum, ið svarar til
kr. 140.000 árliga.
Søkt verður um stuðul til hetta. Mett verður, at stuðul kann latast eftir somu skipan
sum við Sjósavninum av kontu 5366 Stuðul annars.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at geva umsøkjarunum tilsøgn um
stuðul kr. 140.000 treytað av, at verkætlanin fær øll loyvi til vega.
Mentamálanevndin 17. desember 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Sjúrður Olsen biður um málið á skrá.
Fíggjarnevndin 13. februar 2013: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Limirnir í staðbundnu nevndini ynskja hetta málið á skrá.
Kirkjubøðar- og velbastaðarnevndin 9. september 2013: Málið varð umrøtt.

Ískoyti:
Anna Louisa Joensen kemur inn at greiða frá projektinum.
Mentamálanevndin 11. juni 2014: Kunnað var um málið.
Ískoyti:
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Víst verður til framløguna um verkætlanina á omanfyri nevnda nevndarfundi og umsókn teirra
dagfest 21. mai 2013 um fastan stuðul kr. 95.000 til leigu av beiti í haganum Fungugimbrar.
Realisering av verkætlanini Fríafløta er tengd at rættindum til økið á Velbastaðhálsi, har
umsøkjararnir hava avtalu við verandi festara. Sambært umsøkjarunum (skriv 19. juni 2014)
vil Búnaðargrunnurin hava vissu fyri regluligum gjaldi komandi árini. Um ikki, so missa
umsøkjararnir lendið, og sum skilst kann tað verða støðan heilt skjótt.
Umsøkjararnir hava trý uppskot til, hvussu Tórshavnar kommuna kann játta stuðul. Í fyrsta
lagi søkja tey um kr. 95.000 árliga við vissu fyri, at stuðulin verður veittur eitt ávíst áramál. Í
øðrum lagi, at Tórshavnar kommuna stuðlar verkætlanini við kr. 500.000 í ár, sum vara til at
gjalda leiguna tey fyrstu fimm árini, og at í hesum tíðarbili skuldi gongd fingist á bygging og
virksemið hjá Fríufløtu. Og í triðja lagi, at kommunan veitir helvtina av leiguni, tvs. kr. 50.000,
í 19 ár.
Fríafløta sum konsept er lýst at vera almentgagnligt. Kommunan hevur sum so ikki nakrar
skyldur í mun til rakstur av ávísum felagsskapi við føroyskum rossum ella øðrum djórahaldi
annars, men Fríafløta sum karmur um skipað djóralív og náttúru- og mentanarupplivingar
kann verða eitt gevandi tilboð og aktiv fyri kommununa í breiðum týdningi.
Kommunan hevur gjørt nakað av fyrireikandi arbeiði í mun til skipan av økinum í
byggisamtykt eisini við atliti at øðrum frítíðarivirksemi í økinum, men arbeiðið er steðgað í
øllum førum fyribils alt eftir, hvat hendir við verkætlanini Fríafløta.
Neyðugt er við prinsippiellari støðutakan til umsóknina, hvørt mentamálanevndin við ávísari
stuðulsjáttan í mun til lendisrættindi er sinnað til at geva umsøkjarunum longri tíð til at
fyrireika og realisera verkætlanina. Hetta kundi t.d. verið gjørt við eini trý ára stuðulsjáttan
treytað av, at øll loyvi eru fingin til vega. Uppskot til upphædd kundi verið kr. 50.000 um árið í
trý ár (2014, 2015 og 2016).
Harumframt kann kommunan kunnu umsøkjararnar um, at tey í sambandi við sjálvt
byggiarbeiðið kunnu søkja mentamálanevndina um íløgustuðul.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til prinsippiella støðutakan til umsóknina serliga í
mun til at geva umsøkjarunum longri tíð til at fyrireika og realisera verkætlanina Fríufløtu, og
um støðutakanin er játtandi, so at játta kr. 50.000 um árið í trý ár (2014, 2015 og 2016) í
stuðli til lendisrættindi treytað av, at øll loyvi verða fingin til vega.
- 3 nevndarlimir, Helena Dam á Neystabø, Bogi Andreasen og Sigrun Mohr hava tikið undir
við tilmælinum um teldupost, og at hetta verður avgreitt formelt á næsta fundi.

Mentamálanevndin 3. september 2014: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Bogi
Andreasen og Sigrun Mohr tekur undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Jógvan Arge, tekur ikki undir við tilmælinum við óvissuni
um lendisrættindini sambært umsóknini.
Ískoyti:
Nevndarlimur biður um málið á skrá.

Blað nr.: 44
Býráðsfundir
18. september 2014

Formansins merki:

Fíggjarnevnd 10. september 2014: Málið varð umrøtt.
Býráðsfundir 18. september 2014: Annfinn Brekkstein legði fram soljóðandi
broytingaruppskot:
Mælt verður býráðnum til at taka aftur stuðulsjáttanina.
Fyrst varð atvkøtt um broytingaruppskotið hjá Anfinni Brekkstein, ið fall við 1 atkvøðu fyri og
6 ímóti, og 5 greiddu ikki atkvøðu.
Fyri atkvøddu Annfinn Brekkstein.
Ímóti atkvøddu Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild
Djurhuus, Halla Samuelsen og Bogi Andreasen.
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Tróndur Sigurðsson, Sjúrður Olsen, Jákup Dam og Marin
Katrina Frýdal.
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í mentamálanevndini, ið varð samtykt við 8
atkvøðum fyri, 1 ímóti, og 3 býráðslimir greiddu ikki atkvøðu.
Fyri atkvøddu Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Sjúrður Olsen og Bogi Andreasen.
Ímóti atkvøddu Annfinn Brekkstein.
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
[Lagre]
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198/14 Val av 5 limum og tiltakslimum til fíggjarnevndina (20122832)
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
2 Býráðsfundir

Fundardagur
14.08.2014
18.09.2014

Málnr.
168/14
198/14

Journalnr.
14/03417-3
14/03417-3

Val av fíggjarnevnd
Lýsing av málinum - samandráttur:
Fíggjarnevnd skal veljast við borgarstjóranum sum føddum formanni og 4 øðrum
kommunustýrislimum sum limum.
Eisini skulu veljast 5 tiltakslimir.
Býráðið 29. november 2012: Valdir vórðu
Fastir limir:

Tiltakslimir:

Heðin Mortensen
Tróndur Sigurdsson
Sjúrður Olsen
Jógvan Arge
Annfinn Brekkstein

Helena D. á Neystabø
Sigrún Mohr
Bogi Andreasen
Marin Katrina Frýdal
Halla Samuelsen

Býráðsfundir 14. august 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:

Tiltakslimir:

Heðin Mortensen
Tróndur Sigurðsson
Sjúrður Olsen
Annfinn Brekkstein
Jógvan Arge

Elin Lindenskov
Helena Dam á Neystabø
Bogi Andreasen
Halla Samuelsen
Marin Katrina Frýdal

Býráðsfundir 18. september 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:

Tiltakslimir:

Heðin Mortensen
Tróndur Sigurðsson
Sjúrður Olsen

Elin Lindenskov
Helena Dam á Neystabø
Bjørghild Djurhuus
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Annfinn Brekkstein
Jógvan Arge
[Lagre]

Halla Samuelsen
Marin Katrina Frýdal
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199/14 Val av 5 limum og tiltakslimum í trivnaðarnevndina (20122834)
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
2 Býráðsfundir

Fundardagur
14.08.2014
18.09.2014

Val av 5 limum og tiltakslimum í trivnaðarnevndina
Býráðið 29. november 2012: Valdir vóru
Fastir limir:
Bjørghild Djurhuus
Sigrún Mohr
Halla Samuelsen
Annfinn Brekkstein
Marin Katrina Frýdal

Tiltakslimir:
Elin Lindenskov
Helena D. á Neystabø
Tróndur Sigurdsson
Bogi Andreasen
Jákup Dam

Býráðsfundir 14. august 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:
Bjørghild Djurhuus
Sigrún Mohr
Halla Samuelsen
Annfinn Brekkstein
Marin Katrina Frýdal

Tiltakslimir:
Elin Lindenskov
Helena D. á Neystabø
Tróndur Sigurðsson
Bogi Andreasen
Jákup Dam

Býráðsfundir 18. september 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:
Bjørghild Djurhuus
Sigrún Mohr
Halla Samuelsen
Bogi Andreasen
Marin Katrina Frýdal
[Lagre]

Tiltakslimir:
Elin Lindenskov
Helena D. á Neystabø
Tróndur Sigurðsson
Annfinn Brekkstein
Jákup Dam

Málnr.
170/14
199/14

Journalnr.
14/03419-3
14/03419-3
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200/14 Val av 5 limum og tiltakslimum í vinnunevndina (2012-2836)
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
2 Býráðsfundir

Fundardagur
14.08.2014
18.09.2014

Málnr.
172/14
200/14

Val av 5 limum og tiltakslimum í vinnunevndina
Býráðið 29. november 2012: Valdir vórðu
Fastir limir:
Sjúrður Olsen
Tróndur Sigurdson
Halla Samuelsen
Bjørghild Djurhuus
Jákup Dam

Tiltakslimir:
Bogi Andreasen
Helena D. Á Neystabø
Sigrún Mohr
Annfinn Brekkstein
Jógvan Arge

Býráðsfundir 14. august 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:
Sjúrður Olsen
Tróndur Sigurðsson
Halla Samuelsen
Bjørghild Djurhuus
Jákup Dam

Tiltakslimir:
Bogi Andreasen
Helena D. Á Neystabø
Sigrún Mohr
Annfinn Brekkstein
Jógvan Arge

Býráðsfundir 18. september 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:
Sjúrður Olsen
Tróndur Sigurðsson
Annfinn Brekkstein
Bjørghild Djurhuus
Jákup Dam
[Lagre]

Tiltakslimir:
Bogi Andreasen
Helena D. Á Neystabø
Sigrún Mohr
Halla Samuelsen
Jógvan Arge

Journalnr.
14/03421-3
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201/14 Val av 5 limum og tiltakslimum í mentamálanevndina (20122837)
Viðgjørt av
1 Býráðsfundir
2 Býráðsfundir

Fundardagur
14.08.2014
18.09.2014

Val av 5 limum og tiltakslimum í mentamálanevndina
Býráðið 29. november 2012: Valdir vórðu
Fastir limir:
Helena D. á Neystabø
Tróndur Sigursson
Sigrún Mohr
Bogi Andreasen
Jógvan Arge

Tiltakslimir:
Elin Lindenskov
Bjørghild Djurhuus
Halla Samuelsen
Annfinn Brekkstein
Jákup Dam

Býráðsfundir 14. august 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:
Helena D. á Neystabø
Tróndur Sigurðsson
Sigrún Mohr
Bogi Andreasen
Jógvan Arge

Tiltakslimir:
Elin Lindenskov
Bjørghild Djurhuus
Halla Samuelsen
Annfinn Brekkstein
Jákup Dam

Býráðsfundir 18. september 2014: Vald vórðu:
Fastir limir:
Helena D. á Neystabø
Tróndur Sigurðsson
Sigrún Mohr
Halla Samuelsen
Jógvan Arge
[Lagre]

Tiltakslimir:
Elin Lindenskov
Bjørghild Djurhuus
Bjørghild Djurhuus
Annfinn Brekkstein
Jákup Dam

Málnr.
171/14
201/14

Journalnr.
14/03422-3
14/03422-3
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FUNDURIN LOKIN KL. 21:00
GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

____________________
Heðin Mortensen

____________________
Jógvan Arge

____________________
Helena Dam á Neystabø

____________________
Tróndur Sigurðsson

____________________
Halla Samuelsen

____________________
Bogi Andreasen

____________________
Annfinn Brekkstein

____________________
Jákup Dam

____________________
Marin Katrina Ragnarsdóttir
Frýdal

____________________
Bjørghild Djurhuus

____________________
Elin Lindenskov

____________________
Sjúrður Johan Olsen

____________________
Sigrún Amalia Mohr

