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MÁL FYRI OPNUM HURÐUM KL. 18.00

229/08

2008-2993
Mál beind í nevndir
Býráðið 29. desember 2008: Tikið til eftirtektar.

230/08

2007-2955
Fíggjarætlan 2008- eykajáttanir.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Sambært kommunustýrislógini kann kommunustýrið, um neyðugt, veita eykajáttan. Eykajáttan krevur tvær viðgerðir við í minsta lagi 14 daga millumbili. Við
hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu hon verður fíggjað.
Niðanfyri nevndu eykajáttanir eru játtaðar í fíggjarnevndini.
a.

Við árslok 2007 vóru tilsamans 96.693 tkr. fluttar fram sum ikki brúkt játtan.
Broytingin er rakstrarførd undir serligum upphæddum í roknskapinum 2007
og sett upp undir eginognini. Upphæddin kann sundurgreinast soleiðis:
Deildir undir blokkskipanini – sí granskoðaraprotokoll síða 227, pkt. 5.2
Endamál
Vegir og gøtur
Umhvørvismál
Vatn og gøtuljós
Brennistøðin
Asfalt, ferðsla o.a.
Sløkkiliðið/verkstaðið
Hests skúli
Nólsoyar skúli
Velbastaðar skúli
Kaldbaks skúli
Kollafjarðar skúli

Hækking á konto
11
12
14
15
16
19
20
21
22
23
24

tkr.
-

Upphædd
3.049
575
848
2.482
266
1.641
62
-58
-61
121
-1.067
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Kommunuskúlin
Venjingarskúlin
Eysturskúlin
Sankta Frans skúli
Hoyvíkar skúli
Argja skúli
Kvøldskúlin
Musikkskúlin
Býarsavnið
Býarbókasavnið
Svimjihøllin
Stadionøkið
Frílendisdeildin
Tannlæknastovan
Dagtilhald í Nólsoy
Nýútveganir
Íløgustuðul
Útskiftan av amboðum
Sethús
Onnur hús
Reguleringskonto
Íløgur
Barnaansing

25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
42
44
63
64
68
81
82
66
90

Framfluttar játtanir íalt frá 2007

tkr.

-

578
-513
-78
-30
-196
280
559
252
610
1.247
-459
-443
1.367
-82
206
2.409
6.816
95
2.589
84
2.320
69.300
1.914
96.693

Býráðið 27. november 2008: Samtykt við 12 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, Sjúrður Olsen og Jan
Christiansen.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

- Nú kom Høgni Mikkelsen

b. Eykajáttanir í 2008 av reguleringskonto:
Miðfyrisitingin eyka arbeiði, 2008-193

-

Tkr.
45
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Westward Ho, 2007-3688
Marknaumskipan, 2005-2756
Flótibrúgv á Gomlurætt,2007-2935
Jobmatch, 2008-1425
Heildarætlan fyri ítrótt, 2008-3236
Skrivstovuhølir, 2008-0194
Reinsaríið, 2005-1183
Sakarmál um endurgjald, 2007-0124
Endurgjald fyri øki, 2000-1011
Westward Ho, 2008-4254
Valútreiðslur, 2008-4258
Hoyvíkar skúli, 2008-4620
Kollafjarðar skúli, 2008-4619

-

Játtað av reguleringskonto íalt

tkr.

100
25
320
200
200
200
150
116
19
100
450
380
350

2.955

Býráðið 27. november 2008: Einmælt samtykt.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

c.

Flytingar millum konti:
2008-4443
Bussleiðin,
av konto 11, Vegir, gøtir v.m.
til konto 18, Bussleiðin
2007-0065
Hús og pláss til Lendisdeildina
Av konto 01, Miðfyrisitingin
Av konto 02, Trivnaðarfyrisitingin
Av konto 03, Tekniska fyrisitingin
Av konto 11, Vegir, gøtur v.m.
Av konto 14, Vatnveiting og gøtuljós
Av konto 16, Asfalt, ferðsla og reinhald
Av konto 38, Fríðkan av býnum
Til konto 90, Íløgur

-

-

750
750

500
500
1.200
2.000
300
500
2.000
7.000

Býráðið 27. november 2008: Einmælt samtykt.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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2008-4744
Uppskot til broyting av kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar kommunu
Lýsing av málinum – samandráttur:
Borgarstjórin mælir býráðnum til at dagføra/broyta § 36 í kommunustýrisskipanini,
tí nýggj kunngerð er komin í gildi, og við tað at Nólsoyar-, Kirkjubøar- og Hest
kommunur eru komnar uppí Tórshavnar kommunu. Tá var tali á limum úr
Tórshavnar kommunu 5, tveir vóru úr Nólsoyar-, Kirkjubøar- og Hest kommunum.
Eisini mælir borgarstjórin til:
at dagføra/broyta § 37 í kommunustýrisskipanini, tí nýggj barnaverndarlóg kom í
gildi 8. mars 2005. Í lógini § 4, stk. 2, stendur, at í eini barnaverndarnevnd skulu
vera í minsta lagi 3 limir og samsvarandi varalimir.
Talið á nevndarlimum varð avgjørt at vera 7, tá Kollafjørður kom uppí Tórshavnar
kommunu. Hetta var eftir gomlu barnaverndarlógini, har limirnir høvdu ein nógv
virknari leiklut í málsviðgerðini, enn teir hava í dag, og tí eisini fyri at minka um
arbeiðsbyrðuna hjá einstaka nevndarliminum.
Eftir nýggju barnaverndarlógini er øll málsviðgerð hjá umsitingini, nevndin tekur
avgerðir við grundarlagi í væl fyrireika mál. Arbeiðsbyrðan er tí ikki eins stór, ein
nevnd við 5 limum hevði tí verið meira hóskandi í dag.
Vísandi til omanfyristandandi mælir borgarstjórin eisini til at broyta talið á
barnaverndarlimum frá 7 til 5.

Broytingin verður soljóðandi:

§ 36
Skattakærunevndin
1. petti. Skattakærunevndin hevur 7 limir og 7 tiltakslimir úr Tórshavnar
kommunu, sbrt. kunngerð nr. 94 frá 21. desember 2004 um val av limum í
kommunalu skattakærunevndirnar.
2. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum, reglum um
skattakærur og fyriskipanum, eru løgd undir hana og skipar fyri teimum
arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum sambandi.

§ 37
Barnaverndin
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1. petti. Barnaverndarnevndin hevur 5 limir og 5 varalimir, sbrt. løgtingslóg nr.
18 frá 8. mars 2005 um barnavernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 50 frá 8.
mai 2007.
2. petti. Nevndin virkar við grundarlagi í barnaverndarlógini, kunngerðum,
reglum og fyriskipanum um barnavernd, og tekur avgerðir eftir tilmæli frá
barnaverndarumsitingini.

Kommunustýrisskipanin kemur at síggja soleiðis út:

KOMMUNUSTÝRISSKIPAN
fyri
Tórshavnar kommunu

Evnisyvirlit:
1. partur
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -

Býráðið
Borgarstjórin
Val av nevndum og vanligar reglur fyri virki teirra o.a.
Fíggjarnevndin
Føstu nevndirnar
Aðrar nevndir
Samsýningar o.a.
Broytingar í stýrisskipanini o.a.

1. partur
Býráðið
§1
Býráðið hevur 13 limir, ið verða valdir eftir teim til eina og hvørja tíð galdandi reglunum í
kommunalu vallógini.
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§2
1. petti. Samsvarandi reglunum í kommunustýrislógini velur býráðið við meirilutavali ein
borgarstjóra fyri alt valskeið býráðsins. Borgarstjórastarvið er fulltíðarstarv. Eisini velur
býráðið við lutfalsvali ein 1. og ein 2. varaborgarstjóra.
2. petti. Um borgarstjórin ella varaborgarstjórin av eini ella aðrari orsøk hevur forfall,
røkja 1. ella 2. varaborgarstjórin í hesi raðfylgju borgarstjórastarvið. Varir fráveran meira
enn 2 mánaðir, skal býráðið velja fyribils borgarstjóra ella varaborgarstjóra í teirra stað við
gildi, til fráveran heldur uppat.

§3
Býráðið samtykkir eina fundarskipan, ið m.a. ásetur nærri reglur um fyrireiking, fundarboð,
hvussu fundir skulu haldast og málsmannagongd o.a.

§4
1. petti. Býráðið tekur avgerð um, nær og hvar vanligir býráðsfundir skulu vera. Við
byrjanini av hvørjum álmanakkaári verður hetta kunngjørt á tann hátt, ið vanliga verður
nýttur í kommununi. Býráðið hevur almennan fund vanliga eina ferð um mánaðin.
2. petti. Eykafundir verða hildnir, tá ið borgarstjórin heldur tað vera neyðugt, ella um 1/3
av limunum krevur tað. Borgarstjórin ger av, nær og hvar eykafundirnir skulu vera, og um
høvi er til tess, verða hesir almannakunngjørdir.
3. petti. Limur, ið hevur tørv at fáa upplýsingar og tekniskan stuðul frá kommunalu
fyrisitingini í sambandi við málsviðgerðina, fær hesa við at venda sær til kommunustjóran.

2. partur
Borgarstjórin
§5

Blað nr.:

7665

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
29. desember 2008

Formansins merki:

1. petti. Nærri reglur um virksemi borgarstjórans verða ásettar í kommunustýrisskipanini,
sambært § 22 í kommunustýrislógini.

§6
1. petti. Borgarstjórin hevur dagligu leiðsluna av kommunalu fyrisitingini. Hetta er lýst í
kapittul 4 í kommunustýrislógini, og eru uppgávur hansara m.a. hesar:
- hevur dagliga leiðslu av kommunalu fyrisitingini,
- býtir málini út til tær ymisku nevndirnar,
- tekur sær av málum, sum ikki fara í nakra nevnd,
- gevur fundarboð,
- fyrireikar býráðsfundir,
- kunnar býráðslimir um, hvørji mál koma fyri á fundum,
- leggur mál og málsupplýsingar fram við einum hóskandi tíðarskeiði, so at býráðslimir
kunnu gera sær sína egnu meting um málið,
- boðar frá, hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund,
- ansar eftir, at mál, ið krevja býráðsviðgerð, fáa tílíka viðgerð, og at neyðug ummæli verða
fingin,
- sær til, at málini verða avgreidd og um neyðugt gera fyriskipan um hetta,
- tekur avgerðir í málum, ið ikki tola at bíða og har eingin orsøk er til iva,
- ansar eftir, at farið verður fram eftir samtyktum býráðsins,
- ansar eftir, at allar útreiðslur og inntøkur hava neyðuga játtan og
- saman við einum persóni, sum býráðið hevur heimilað til tess, undirskrivar skjøl, ið binda
kommununa.
2. petti. Borgarstjórin hevur eftirlit við, at mál, ið krevur býráðsins avgerð og hoyrir undir
fyrisitingarøki hjá nevnd, verður lagt fyri býráðið saman við neyðugum nevndarummæli,
áðrenn býráðið tekur avgerð.
3. petti. Borgarstjórin hevur eyguni eftir, at einki mál liggur á láni. Nevndirnar hava
skyldu til at greiða honum frá teimum málum, tær hava við at gera, og hvussu tað liggur fyri
við at avgreiða tey. Um tað er neyðugt, ger hann fyriskipan fyri, hvussu málini skulu verða
avgreidd.

§7
1. petti. Borgarstjórin ansar eftir, at hvør peningaupphædd - tað veri seg inntøka ella
útreiðsla við kommunukassan - er bókað í kommunuroknskapinum, og at upphæddin hevur
heimild í ársfíggjarætlanini ella eykajáttan. Er talan um eina peningaupphædd, ið heimild
ikki er fyri, leggur hann málið fyri býráðið.

3. partur
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Val av nevndum og vanligar reglur fyri virki teirra o.a.
§8
1. petti. Til at taka sær av teirri beinleiðis fyrisitingini av viðurskiftum kommununnar
verða skipaðar ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir.
2. petti. Býráðið velur limir í tær nevndir, stjórnir og tílíkt, har býráðið ella kommunan
sambært øðrum fyriskipanum skal verða umboðað.
3. petti. Val av limum og tiltakslimum í fastar nevndir o.a. fer fram á fyrsta býráðsfundi og
beint aftan á valið av borgarstjóra og 1. og 2. varaborgarstjóra. Valið fer fram eftir
lutfalsvalháttinum sbrt. § 3. Verður avgjørt at velja av nýggjum, stendur øll nevndin fyri
vali.

§9
1. petti. Býráðið kann seta serstakar ráðgevandi nevndir og staðbundnar nevndir, ið skulu
taka sær av ávísum málum ella gera fyrireikandi ella ráðgevandi arbeiði fyri býráðið,
fíggjarnevndina ella hinar føstu nevndirnar, sí § 30, 31 og 32.

§ 10
1. petti. Hvør nevnd hevur sína gerðabók, har allar samtyktir nevndarinnar verða førdar.
Við fundarlok verður gerðabókin lisin upp og undirskrivað av øllum teimum luttakandi
nevndarlimunum.
2. petti. Hevur nevndarlimur serstøðu, kann hann krevja, at serstøða hansara í stuttum
verður viðmerkt í gerðabókini. Tá mál, har nevndarlimur hevur serstøðu sambært
gerðabókini, verða send øðrum myndugleikum, kann nevndarlimur krevja, at myndugleikin
verður kunnaður um tað, ið stendur í gerðabókini. Nevndarlimurin kann viðleggja málinum
grundgeving fyri serstøðu síni.

§ 11
1. petti. Hendir tað, at ein nevnd hugsar um at fremja ætlanir, ið nerta við arbeiðsøkið hjá
aðrari nevnd, verða samráðingar at fara fram við hesa ella ummæli fingið frá hesi nevnd,
áðrenn ætlanirnar verða settar í verk. Um neyðugt luttaka fíggjarnevndin og borgarstjórin í
samráðingunum.
2. petti. Hvør nevnd sendir, um byggi- og býarskipanarnevndina og fíggjarnevndina,
tilráðing til býráðið viðvíkjandi íleggingararbeiði, ið hoyrir undir hennara fyrisitingarøki.
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§ 12
Nevndirnar ansa eftir, at ikki verður brúktur meira peningur enn avsettur er sambært teim
einstøku upphæddunum á ársfíggjarætlanini ella er játtaður við eykajáttan. Um tað er hildið
ynskjandi ella neyðugt at játta meira pening, senda nevndirnar - um fíggjarnevndina býráðnum tilráðing hesum viðvíkjandi.

§ 13
Nærri reglur um nevndararbeiði kunnu verða ásettar í fundarskipan, sum býráðið góðtekur.

4. partur
Fíggjarnevndin
§ 14
1. petti. Í fíggjarnevndini situr borgarstjórin, ið er nevndarformaður, og 4 aðrir
býráðslimir.
Fíggjarnevndin fyrisitur tey málsøki, sum løgd eru til hana sambært kapittul 8 í
kommunustýrislógini.
2. petti. Fíggjarnevndin fyrisitur mál viðvíkjandi kassa- og roknskaparverkinum, lønar- og
starvfólkaviðurskiftum, burturleigu av ognum í minni enn fimm ár, tó ikki kommunalar
íbúðir jfr. § 24, 4. petti, og allari umsiting kommununnar.
3. petti. Fíggjarnevndin sendir býráðnum tilráðing um keyp ella sølu av føstum ognum,
veðseting og um burturleigu í meira enn fimm ár av ognum kommununnar.
4. petti. Øll mál, ið snúgva seg um fígging, skulu - áðrenn tey verða løgd fyri býráðið til
samtyktar - hava verið til ummælis hjá fíggjarnevndini.

§ 15
1. petti. Fíggjarnevndin ansar eftir, at peningaognir kommununnar - íroknaður tann
peningur, ið ikki er neyðugur til gjaldingar av dagligu útreiðslunum - verða goymdar á
tryggan hátt og eisini soleiðis, at tær geva sum mest av sær.
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2. petti. Tær peningaognir, ið ikki eru neyðugar at hava til taks í reiðum peningi fyri at
greiða dagligu útreiðslurnar, skulu verða settar inn í peningastovn, á postgirokonto ella settar
í slík lánsbrøv, sum verða nýtt, tá ið tað snýr seg um ognir hjá ómyndingum.
3. petti. Virðisbrøv kommununnar skulu - um tey ikki verða tryggjað á annan fullgóðan
hátt - fáa átekning um, at tey eru ogn kommununnar, og at eingin hevur ræði á nøkrum
virðisbrævi uttan við samtykki býráðsins. Um tað er møguligt, skal átekningin verða skrivað
í bók hjá avvarðandi stovni.
4. petti. Somu skyldur, sum frammanfyri eru tilskilaðar, hevur fíggjarnevndin viðvíkjandi
øðrum peningaognum, sum kommunan hevur um hendur.

§ 16
1. petti. Fyri 1. oktober sendir fíggjarnevndin býráðnum uppskot til ársfíggjarætlan fyri
komandi fíggjarár.
2. petti. Uppskot til ársfíggjarætlan skal viðgerast tvær ferðir í býráðnum við í minsta lagi
14 daga millumbili. Ársfíggjarætlanin skal vera endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember
og latin landsstýrismanninum innan 3 gerandisdagar aftaná.
3. petti. Við hvørjari upphædd á uppskotinum skal verða viðmerkt:
1) tann upphædd, ið verður skotin upp fyri komandi ár.
2) tann upphædd, ið er avsett fyri verandi roknskaparár, og
3) tann upphædd, ið er inngoldin ella brúkt í undanfarna roknskaparári.
Um roknskapurin fyri undanfarna ár ikki er lagdur fram, kunnu fyribils tøl úr honum verða
nýtt.
4. petti. Tær íleggingar- og fíggjarætlanir, ið nevndin hevur gjørt, verða lagdar fram saman
við uppskotinum til ársfíggjarætlanina. Við uppskotinum skulu eisini fylgja upplýsingar um
tær fíggjarligu broytingar, sum kunnu væntast í komandi roknskaparári.

§ 17
Fíggjarnevndin hevur ábyrgdina av

1) at gjørd verður ein bókhaldsførsluskipan, ið gjølla sýnir, hvussu kommunuognin verður
umsitin,
2) at liðugur roknskapur við møguligum viðmerkingum verður grannskoðaður,
3) at viðgera og taka støðu til viðmerkingar frá grannskoðanini,
4) at leggja grannskoðaðan roknskap fyri býráðið til góðkenningar og undirskrivingar, og
5) at leggja grannskoðanarfrágreiðing fyri býráðið til viðgerðar.
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§ 18
Fíggjarnevndin ansar eftir, at ikki verður farið upp um tær á fíggjarætlanini viðtiknu
peningaupphæddir ella samtyktu eykajáttanir, hvørki tilsamans ella tá talan er um einstakar
upphæddir, og at ikki verður farið undir eitt arbeiði, fyrr enn neyðug játtan er tøk sbrt. § 19,
2. petti.
§ 19
1. petti. Fíggjarnevndin hevur eftirlit við fyrisitingini av peningi og bókhaldi
kommununnar. Hon ansar eftir, at inntøkurnar hjá kommununi koma inn rættstundis, og at
møgulig útistandandi skuld verður innkravd. Eisini ansar nevndin eftir, at eftirstøðulistar
verða gjørdir og kannar hesar við hóskandi millumbili.
2. petti. Fíggjarnevndin ásetur tær reglur, sum kommunala umsitingin hevur at ganga eftir,
tá ið tað snýr seg um at siga nevndini frá, um tað í nøkrum føri er farið - ella kann væntast at
verða farið - upp um tær einstøku peningaupphæddir á ársfíggjarætlanini ella tær upphæddir,
ið játtaðar eru sambært eykajáttan.
3. petti. Fíggjarnevndin ansar eftir, at øll onnur skjøl verða goymd á tryggan hátt.

5. partur
Hinar føstu nevndirnar
§ 20
1. petti. Hesar føstu nevndir skulu verða valdar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sosiala nevndin
Tekniska nevndin
Byggi- og býarskipanarnevndin
Mentamálanevndin
Heilsu- og umhvørvisnevndin
Havnanevndin

2. petti. Limirnir í teim í 1. petti umrøddu nevndum verða valdir millum býráðslimirnar.

§ 21
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Eftir áheitan frá fíggjarnevndini og innan eina tíðarfreist, sum henda nevnd setur, skulu
nevndirnar koma við teirra parti av uppskotinum til ársfíggjarætlanina og til gerð av
íleggingar- og fíggjarætlanum.

§ 22
Hvør nevnd gevur tilmæli til býráðið í málum, innan hennara fyrisitingarøki, har tað sambært
lóg áliggur býráðnum at geva tilmæli ella taka støðu.

§ 23
Hvør nevnd ansar eftir, at ikki verður farið upp um tær á fíggjarætlanini viðtiknu
peningaupphæddir og eykajáttanir, hvørki tilsamans ella tá talan er um einstakar upphæddir,
og at ikki verður farið undir eitt arbeiði, fyrr enn neyðug játtan er tøk sbrt. § 19, 2. petti.

§ 24

Sosiala nevndin
1. petti. Sosiala nevndin hevur 5 limir.
2. petti. Til at viðgera tey ymsu sløgini av málum kann nevndin velja eykanevndir við
minst 3 limum - valdum eftir lutfalli. Formaðurin í sosialu nevndini skal helst vera formaður
í ella limur av slíkum eykanevndum.
3. petti. Nevndin tekur avgerðir í málum, ið sambært lóggávuni hoyra undir sosialu
nevndina. Í tann mun fyriskipaninar í lóggávuni ikki eru til hindurs, hevur nevndin eisini tær
heimildir, sum sambært sosialu lóggávuni eru lagdar til býráðið.
4. petti. Nevndin fyrisitur teir stovnar hjá kommununi, ið ætlaðir eru til sosial- og heilsulig
endamál og kommunalar íbúðir og skipar fyri útvegan av innbúgvi, amboðum og tílíkum til
hesar.
5. petti. Nevndin fyrisitur tiltøk fyri útbúgving av ungum til arbeiðsmarknaðin.

§ 25

Tekniska nevndin
1. petti. Tekniska nevndin hevur 5 limir.
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2. petti. Nevndin fyrisitur kommunalu teknisku málsøkini, sum t.d. verkstaðin, bussleiðina, vatnverkini, vegirnar, kloakkirnar, gøtuljósini og onnur teknisk viðurskifti, ið ikki
hoyra undir aðra nevnd, og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum
sambandi.
Nevndin ansar eftir, at tær viðtøkur og reglugerðir, sum galda fyri nevndu málsøki, verða
fylgdar.
3. petti. Nevndin hevur tekniskt eftirlit við Rás Tórshavn, almennum plássum, vegum,
kloakkum, reinsiverkum, almennum nátthúsum o.ø.
4. petti. Tá gøtu-, veg- og onnur íleggingararbeiði skulu verða sett í verk, sendir nevndin
tilmæli til býráðið hesum viðvíkjandi, jfr. § 11, 2. petti, og skipar fyri, at arbeiðini verða
framd samsvarandi teirri av býráðnum samtyktu arbeiðsætlan.
Nevndin fyriskipar uppsetan av navnaskeltum á gøtum, vegum, torgum, støðum o.ø. og
hevur í øllum førum eftirlit við, at fyriskipanirnar í vegareglugerðini um gerð og yvirtøkur
av gøtum og vegum verða hildnar.
5. petti. Skylda kommununnar til at reinsa gøtur, vegir og pláss (torg) er løgd til nevndina,
og leiðir og útinnir hon hesi arbeiði - eisini tá talan er um kavagrevstur og at beina fyri
burturkastinum frá øllum hesum arbeiðum.

§ 26

Byggi- og býarskipanarnevndin
1. petti. Byggi- og býarskipanarnevndin hevur 5 limir.
2. petti. Nevndin fyrisitur øll mál, ið sambært byggilóggávu og lóg um býarskipanir og
byggisamtyktir eru løgd undir býráðið.
3. petti.

Nevndin fyrisitur allar umsóknir um bygging og sundurluting og viðger hesar

sambært galdandi lógum, reglugerðum og fyriskipanum og ansar eftir, at øll bygging er í
samsvari við hesum.

4. petti. Nevndin útinnir fríðkan (viðarlundir, spælipláss, gøtur) og viðlíkahaldið av øllum
bygningum, áum og veitum og jarðarognum, tað veri seg traðarognum, urtagarðs- og øðrum
jarðarstykkum og trygging av virðum hjá kommununi.
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5. petti. Nevndin sendir býráðnum um fíggjarnevndina tilráðing um keyp ella sølu av
føstum ognum og um burturleigu í meira enn fimm ár av teimum ognum, sum nevndin
útinnir viðlíkahaldi av. Eisini sendir hon eftir áheitan fíggjarnevndini tilmæli viðvíkjandi
burturleigu av ognum.
6. petti. Nevndin hevur eftirlit við, at gingið verður eftir teimum servituttum og
deklaratiónum, sum álagdar eru til frama fyri kommununa.

§ 27

Mentamálanevndin
1. petti. Mentamálanevndin hevur 5 limir.
2. petti. Nevndin fyrisitur fíggjarviðurskiftini hjá kommunalum skúlum, kommunalar
barnaansingarstovnar, stadion og umsitur útvegan av innbúgvi, amboðum og tílíkum til
teirra. Nevndin fyrisitur, í samráð við byggi- og býarskipanarnevndina, viðlíkahaldinum av
skúlabygningum, barnaansingarstovns bygningum, spæliplássum o.ø.
3 petti. Eisini fyrisitur nevndin Rás Tórshavn, kvikmynda- og bókasavnsviðurskifti
kommununnar, søvn og onnur mál av mentunarligum týdningi í kommununi.
4. petti. Nevndin gevur viðmæli til býráðið í málum viðvíkjandi nøvnum á nýggjum
gøtum, vegum o.ø. sambært tilmæli frá serstakari nevnd, bólki e.ø.
5. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið snúgva seg um útlán og burturleigu av rúmum í
kommunalum ognum til nýstlu hjá feløgum o.ø., ið ætlað eru til mentanarendamál o.a.
6. petti. Eftir gjøllari reglum frá býráðnum umsitur nevndin studningsjáttanir til skúlabørn
og til feløg, herundir eisini fyri stovnandi tiltøkum til frama fyri slík, o.tl.

§ 28

Heilsu- og umhvørvisnevndin
1. petti. Heilsu- og umhvørvisnevndin hevur 5 limir.
2. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum, reglum um umhvørvisvernd og fyriskipanum, eru løgd undir kommununa, og skipar fyri teimum arbeiðum,
sum skulu verða gjørd í hesum sambandi.
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3. petti. Nevndin fyrisitur brennistøðina, ruskinnsavnanina, jarnmóttøkuna, kemikalium,
spillolju, slamsúgving, rottangatøming, tyrving o.a., og skipar fyri teimum arbeiðum, sum
skulu verða gjørd í hesum sambandi.

§ 29

Havnanevndin
1. petti. Havnanevndin hevur 5 limir.
2. petti. Nevndin fyrisitur vinnuhavnir og smábátahavnir og skipar fyri teimum arbeiðum,
sum skulu verða gjørd í hesum sambandi. Sama er galdandi fyri kommunalar bygningar og
annan útbúnað og ognir, ið hoyra til vinnuhavnir.
3. petti. Nevndin fyrisitur bíðilistar til pláss í smábátahavnum og skipar fyri teimum
arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum sambandi.
4. petti. Nevndin fyrisitur býráðsins vegna peningaviðurskiftum og roknskaparhaldi hjá
vinnuhavnum og smábátahavnum samsvarandi teimum til eina og hvørja tíð galdandi
roknskaparreglum og reglum viðvíkjandi fyrisiting av havnum o.ø.
Roknskaparhaldið hjá vinnuhavnum og smábátahavnum skal haldast hvørt sær.
Loyvt er ikki at rinda møguligt hall av rakstri av smábátahavnum v.m. av inntøkum frá
vinnuhavnum.
5. petti. Nevndin kann eisini, býráðsins vegna, fyrisita vinnuøki, ið liggja uppat havnaøki
og hava tilknýti til bryggju, sama er galdandi fyri neyst og onnur høli ella økir uppat
havnaøki ella fram við sjónum.

6. partur
Aðrar nevndir
§ 30

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

§ 31

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

§ 32

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

§ 33
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Nólsoyarnevndin

1. petti. At taka sær av áhugamálum í Nólsoy verður vald ein nevnd við 5 limum.

Tríggir valdir av og millum borgararnar í Nólsoy eftir reglunum í kommunalu vallógini.
Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.

Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.

2. petti. Nólsoyarnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið hava
við spurningar í Nólsoy at gera.

§ 34
Kirkjubøar- Velbastaðarnevndin

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

§ 35
Hest- Koltursnevndin

1. petti.

At taka sær av áhugamálum í Hesti og Koltri verður vald ein nevnd við 5 limum.

Blað nr.:

7676

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
29. desember 2008

Formansins merki:

Tríggir valdir av og millum borgararnar í Hesti og Koltri eftir reglunum í kommunalu
vallógini. Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Hest- Koltursnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið
hava við spurningar í Hesti og Koltri at gera.

§ 36

Skattakærunevndin
1. petti. Skattakærunevndin hevur 7 limir og 7 tiltakslimir úr Tórshavnar kommunu, sbrt.
kunngerð nr. 94 frá 21. desember 2004 um val av limum í kommunalu skattakærunevndirnar.
2. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum, reglum um skattakærur og fyriskipanum, eru løgd undir hana, og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu
verða gjørd í hesum sambandi.

§ 37

Barnaverndarnevndin
1. petti. Barnaverndarnevndin hevur 5 limir og 5 varalimir, sbrt. løgtingslóg nr. 18 frá 8.
mars 2005 um barnavernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 50 frá 8. mai 2007.
2. petti. Nevndin virkar við grundarlagi í barnaverndarlógini, kunngerðum, reglum og
fyriskipanum um barnavernd og tekur avgerðir eftir tilmæli frá barnaverndarumsitingini.

§ 38

Brunanevndin
1. petti. Brunanevndin hevur 5 limir.
Í brunanevndini sita 3 limir, tilnevndir av býráðnum, brunaumsjónarmaðurin og ein limur,
sum fútin tilnevnir.
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2. petti. Umframt at fyrisita sløkkiliðnum í kommununi, sambært løgtingslóg um
eldsbruna o.a., útinnir brunanevndin skorsteinsreinsan samsvarandi teimum reglugerðum og
ársfíggjarætlanum, ið til eina og hvørja tíð eru galdandi.

7. partur
Samsýningar o.a.
§ 39
1. petti. Borgarstjórin fær í fulltíðarstarvi sínum samsýning ájavnt við 39. flokk sambært
sáttmála millum Fíggjarmálastýrið og Tænastumannafelag landsins.
2. petti. Tá borgarstjórin fer frá, fær hann samsýning eftir somu reglum sum
landsstýrismaður, sambært góðkendu skipanini viðvíkjandi eftirløn, eftirsitiløn v.m. til
borgarstjóra, sum hildið verður fram við.
3. petti. Eftirsitandi hjúnafelagi ella børn undir 18 ár eftir borgarstjóranum í starvi fær/fáa
samsýning eftir somu reglum sum eftirsitandi hjúnafelagi og børn eftir landsstýrismann, sbrt.
§ 12,2 í kunngerð um samsýning v.m. sambært kommunustýrislógini.
4. petti. Fyrrverandi borgarstjórin hevur rætt til egna eftirløn, eftir somu reglum sum
fyrrverandi landsstýrismenn, sbrt. § 12, 2.1, í kunngerð um samsýning v.m sambært
kommunustýrislógini.
5. petti. Eftirsitandi hjúnafelagi og børn eftir fyrrverandi borgarstjóra hevur, eftir somu
reglum sum eftirsitandi hjúnafelagi og børn eftir landsstýrismann, rætt til part av teirri
eftirløn sum borgarstjóri hevði rætt til.
6. petti. Eftirsitandi børn undir 18 ár hava rætt til barnaeftirløn eftir somu reglum sum
eftirsitandi børn eftir fyrrverandi landsstýrismenn.
7. petti. Samsýning, borðfæ og eftirløn verða goldin frammanundan við 1/12 um mánaðin.
8. petti. Borgarstjóri fær ikki fundar- og aðrar samsýningar sbrt. § 9,6 í kunngerð um
samsýning v.m. sambært kommunustýrislógini.
9. petti. 1. varaborgarstjóri fær eina árliga samsýning uppá 10% av samsýningi, ið verður
givin borgarstjóranum, jfr. § 10, stk. 2, í kunngerð um samsýning v.m sambært
kommunustýrislógini.
10. petti. Árlig føst fundarsamsýning til lim í býráðnum er 48 ferðir upphæddina í § 2, stk.
2, nr. 3, í kunngerð um samsýning v.m sambært kommunustýrislógini.
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11. petti. Árliga fasta samsýningin til formenn í byggi- og býarskipanarnevndini,
havnanevndini, heilsu- og umhvørvisnevndini, mentamálanevndini, sosialu nevnd og
teknisku nevnd er 3 ferðir nevndarsamsýningina sambært § 6, stk. 2, nr. 5, í kunngerðini um
samsýning.
12. petti. Árliga fasta nevndarsamsýningin til býráðslim, sum er limur í einari av føstu
nevndunum (byggi- og býarskipanarnevndini, fíggjarnevndini, havnanevndini, heilsu- og
umhvørvisnevndini, mentamálanevndini, sosialu nevnd og teknisku nevnd) er 12 ferðir
upphæddina í § 2, stk. 2, nr. 3, í kunngerðini um samsýning.
13. petti. Kommunustýrislimir, ið eru formenn ella nevndarlimir í øðrum nevndum, sum
býráðið hevur valt tey í, fáa fundarsamsýning eftir reglunum í § 2, stk. 2, í kunngerðini um
samsýning, er ikki annað ásett í aðrari lóg.
Kommunustýrislimir, ið eru formenn ella nevndarlimir í hesum nevndum, fáa tó eina árliga
fasta samsýning á kr. 5.000,00:
1.
2.
3.

staðbundnu nevndunum
brunanevndini
hýruvognsnevndini

14. petti. Samsýning verður goldin til og við endan á tí mánaði, tá viðkomandi ikki er í
starvinum longur, ella at viðkomandi ikki hevur røkt starvið samanhangandi í 3 mánaðir,
sbrt. § 17,1 í kunngerð um samsýning v.m sambært kommunustýrislógini. Er frávera
grundað á sjúku, barnsburð, ella ættleiðing, hevur viðkomandi rætt til samsýning í upp til 6
mánaðir, sbrt. § 17,2 í kunngerð um samsýning v.m. sambært kommunustýrislógina.
15. petti. Tiltakslimur fær samsýning sum býráðslimir ella nevndarlimir. Tiltakslimur fær tó
einans lutfalsliga samsýning fyri tað tíðarskeið, hann fyribils er limur. Tiltakslimur, sum
einans møtir á einstøkum fundi, fær tá fundarsamsýning sbrt. § 7, 1-2 í kunngerð um
samsýning v.m. sambært kommunustýrislógina.
16. petti. Onnur enn kommunustýrislimir fáa fundarpening fyri arbeiði í nevndum o.l., sum
býráðið hevur valt tey í, eftir reglunum í § 9 í kunngerðini um samsýning.
17. petti. Býráðið og føstu nevndirnar kunnu taka avgerð um, at kommunustýrislimur kann
luttaka á skeiði, kunningarferð, umboðan v.m. bæði innan- og uttanlands. Tá verður
samsýning ella endurgjald latið einstøku kommunustýrislimunum eftir reglunum í 4 í
kunngerðini um samsýning.
Ynskir ein nevnd at luttaka í nevnda virksemi, skal umbønin góðkennast av fíggjarnevndini.
Er talan um fíggjarnevndina, skal býráðið góðkenna umbønina.
Ynskir býráðslimur at luttaka í nevnda virksemi, skal umbønin góðkennast av avvarðandi
nevnd.
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Borgarstjórin ferðast sambært egnari fíggjarætlan og kann góðkenna, at varamaður luttekur í
hansara stað.
Verða ørindini samsýnt av øðrum, verður eingin samsýning latin frá býráðnum.

8. partur
Broytingar í stýrisskipanini o.a.
§ 40
Henda kommunustýrisskipan og broytingar í henni skulu verða viðgjørd á tveimum
býráðsfundum, við minst 14 daga millumbili.
Býráðið 27. november 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

232/08

2008-0503 HH
Umsókn um at fáa strika servitutt og broytt byggilinjuna samsvarandi.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Mortan Blaasvær, Hákun Eysturlíð og Andor Ellefsen eigarar av ognunum
matr.nr. 992f, 992i og 992k Tórshavn, hava við umsókn, dagfest 13. februar 2008,
søkt um, at servituttur tinglýstur á ognunum verður strikaður, og byggilinjan broytt
samsvarandi.
Talan er um servitutt, sum sigur, at byggiøkið er 35 m oman frá húsavegnum, og
verður bert hesin partur av grundøkinum tikin við tá byggiumsóknin verður
viðgjørd.
Hákun Eysturlíð hevur í telefonsamrøðu tann 3. mars 2008 víst á, at eigararnir av
hesum ognunum vilja hava byggjulinjuna at verða eins og á grannaognunum,
matr. nr. 992 h og 992g, sum Petur Ellefsen eigur.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini mælir fíggjarnevndini til at beina málið í viðkomandi
faknevnd.
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Fíggjarnevndin 12. mars 2008: Samtykt at beina málið í byggi- og
býarskipanarnevndina.
Ískoyti:
Sandá er fevnd av náttúrfriðing sambært náttúrfriðingarlóg, gr.2.stk 2. Nevnda 35m
byggilinja tryggjar, at ikki verður bygt nærri ánni enn byggilinjan ásetur.
Eisini hevur kommunan ásett eina friðingarlinju framvið Sandá og verður biðið
um at hendan linjan eisini verður vird. Og friðingarlinjan fram við Sandá verður
hildin
Tilmæli :
Býararkitekturin mælir til at strika servituttin treytað av at møgulig bygging verður
framd í byggilinju frá matr. 991l og friðingarlinjan fram við Sandá verður vird.
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. oktober 2008: Nevndin samtykti at taka
undir við tilmælinum.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

233/08

2006-0428 KF
Umsókn frá Maritu Joensen um at broyta byggisamtyktina fyri tann partin av
matr. nr. 166 og 168a, Argir, sum liggur í 4. grundumráði til A1bústaðarbygging.
Lýsing av málinum - samandráttur:
Ognirnar matr. nr. 166 og 168a, Argir, eru ávíkavist 3.671 m2 og 7.546 m2 til
støddar harav uml. 2/3 liggja sum A1-bústaðarøki og 1/3 sum 4. grundumaði.
Ognirnar liggja við Traðagøtu niðan til bøgarðarnir niðanfyri Glyvursveg og beint
eystan fyri Hagagøtu.
Tilmæli

Býararkitekturin mælir til at málið verður tikið upp í sambandi við eini
gjøgnumgongd av byggisamtyktini fyri Argir.
Byggi- og býarskipanarnevndin 4. september 2006: Samtykt at taka undir við
tilmælinum.
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-Ískoyti.
2. apríl 2008 kom nýggj ummsókn frá eigarinum av ognunum matr. nr. 166 og
168a, saman við eigarinum av grannaognini matr. nr. 156a, Argir um at broyta
byggisamtyktina fyri tann partin av ognunum sum liggur í 4. grundumráðið til A1
bústaðarygging.
Saman við umsóknini um broyting av byggisamtyktini er ein útstykkingarætlan av
ognunum, sum tilsamans eru 18.000 m2. Ætlanin er at útstykkja 6 grundstykkir til
tvíhús og 13 grundstykkir til stakhús.
Innkoringin til útstykkingina er frá Traðagøtu beint yvirav Rosságøtu.
Umsóknin er deild upp í tvey ymisk mál. Tað eina er ein umsókn um broyting av
byggisamtyktini frá 4. gr. til A1-sethúsaøki og hitt er um góðkenning av eini
útstykkingarætlan, sum partvís liggur í 4. gr.
Umsóknin skal viðgerast eftir hesum leisti.
-Málið um broyting av byggisamtyktini skal viðgerast
býarskipanardeildini og leggjast fyri byggi- og býaskipanarnevndina.

av

-Málið um útstykkingarætlanina skal viðgerast av byggideildini viðv.
skipan av økinum v.m. av økinum og teknisku deild viðv. tilkoyring til
útstykkingina, tekniskar leiðingar og vegir v.m.
Málið er ikki liðugt viðgjørt í umsitingini.
Tilmæli
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at málið verður útsett vísandi til at
tað ikki er búgvið til støðutakan.
Byggi- og býarskipanarnevndin 27. oktober 2008: Nevndin samtykti at
umsitingin ger uppskot til broyting av byggisamtyktini til næsta fund.
-Umsitingin hevur gjørt uppskot til broyting av byggisamtyktini fyri matr. nr. 166,
168a og 156a, Argir.
Tilmæli
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at byggisamtyktin verður broytt
sambært kortskjali dagf. 20.11.2008.
Byggi- og býarskipanarnevndin 8. desember 2008: Nevndin samtykti at taka
undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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2005-2732 KF
Umsókn frá Christian A. Djurhuus um broytan av byggisamtyktini fyri
Hvítanes.
Lýsing av málinum - samandráttur:
Umsøkjarin ynskir, at ognin, ella partur av ognini, matr. nr. 107 á Hvítanesi
verður broytt frá landbúnaðarøki til bústaðarøki.
Sami umsøkjari hevur fyrr søkt um broyting í byggisamtyktini fyri matr. nr. 99a á
Hvítanesi (mál nr. 2004-0336). Hetta málið var viðgjørt á fundi í byggi- og
býarskipanarnevndini 20. september 2005 og samtykti nevndin ikki at ganga
umsóknini á møti.
Í sambandi við viðgerð av málinum í hvítanesnevndini 28. mai 2004 mælti
nevndin til, at serstaka byggisamtyktin fyri Hvítanes verður endurskoðað (mál nr.
2004-0336).
Ognin matr. nr. 107, sum umsøkjarin nú ynskir at fáa broytt byggisamtyktina fyri,
liggur lutfalsliga langt frá verandi bygging á Hvítanesi. Tí metir býarskipanardeildin ikki, at tað er rætt at broyta ásetingarnar fyri hetta økið uttan at
hyggja eftir heildini.
Umsitingin hevur á hjálagda korti leystliga innteknað øki, ið kann nýtast sum
leistur fyri endurskoðan av byggisamtyktini fyri Hvítanes.
Tilmæli:
Býararkitekturin mælir frá at ganga umsóknini á møti, vísandi til at økið liggur
lutfalsliga langt frá verandi bygging á Hvítanesi, og at tað ikki er rætt at broyta
ásetingarnar fyri hetta økið uttan at hyggja eftir heildini.
Býararkitekturin mælir til, at umsitingin arbeiðir við at endurskoða serstøku
byggisamtyktina fyri Hvítanes eftir hjálagda leisti, harav ognin matr. nr. 107 er
ein partur.
Byggi- og býarskipanarnevndin 6. mars 2006: Samtykt at senda málið til
hvítanesnevndina til ummælis.
Hvítanesnevndin 8. juni 2006: Nevndin mælir til at taka undir við býararkitektinum viðv. 1. parti av tilmælinum sum viðvíkur umsókn frá C. A. Djurhuus.
Málið viðvíkjandi byggisamtyktini verður tikið uppaftur á næsta fundi.
Hvítanesnevndin 21. september 2006: Málið verður lagt fyri borgarafund og
tikið uppaftur á næsta fundi.
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Hvítanesnevndin 11. januar 2007: Málið verður tikið uppaftur í sambandi við
broyting av byggisamtyktini.
Ískoyti:
Í sambandi við viðgerini av umsókn frá Christian A. Djurhuus um
byggisamtyktin fyri Hvítanes verður broytt fyri matr. nr. 107 á Hvítanesi (mál. rr.
2005-2732) var samtykt at gera uppskot til broyting av byggisamtyktini fyri allar
ognirnar, sum liggja fram við uppdyrkingarvegnum norðir frá Gerðisvegnum.
Umsitingin hevur havt fund við eigararnar av ognunum. Avtala var, at tey skuldu
koma við einum uppskoti um hvussu útstykkingin skuldi verða.
Eftir móttøku av hesum, hevur umsitingin síðani justerað uppskotið eitt sindur,
soleiðis at møguleiki er at byggja 4 bólkar á 7 til 8 hús rundan um eitt felags
”tún”.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at byggisamtyktin fyri Hvítanes
verður broytt sambært kortskjali dagf. 24.05.2007.
Hvítanesnevndin 6. september 2007: Nevndin tekur undir við tilmælinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin 24. september 2007: Nevndin samtykti at taka
undir við tilmælinum.
Býráðið 27. september 2007: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
-Seinasta freist at mótmæla broytingunum av byggisamtyktini fyri Hvítanes var 8.
januar 2008.
TK hevur móttikið 2 mótmæli/viðmerkingar.
Tann eina viðmerkingin er frá MH-bygg, sum er í gongd við eina útstykking
norðanfyri bygdina.
Hetta mótmæli/viðmerkingin snýr seg um, at økið sunnanfyri bygdina ikki er
tikið við í broytingina.
Hitt mótmælið/broytingaruppskotið er frá Sigmundi Høgnason í Dali, sum er
eigari av matr. 84 a, 84 b og 84 c á Hvítanesi.
Hann vísir á, at matr. nr. 84 a liggur fram við uppdyrkingarvegnum og 84 b liggur
ímillum uppdyrkingarvegin og Gerðisveg soleiðis at ein framtíðar vegur til
nýggju útstykkingina væntandi kemur at ganga ígjøgnum hesa ognina.
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Kærarin ynskir at ognirnar matr. nr, 84 a og 84 b verða tiknar við í broytingina.
Um hetta ikki verður gingið á møti, kann tað gerast trupult at fáa vegatgongd til
útstykkingina fram við uppdyrkinggarvegnum.
Hvítanesnevndin 31. januar 2008: Nevndin mælir frá at taka mótmælini til
eftirtektar, men at halda fast við uppskotið til byggisamtykt, vísandi til at talan er
um skipaða útstykkingarætlan, ið er til gangs fyri økið
Byggi- og býarskipanarnevndin 4. februar 2008: Mótmælini vóru upplisin.
Nevndin samtykti at halda fast við uppskotið til byggisamtykt.
Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
-Býarskipanarnevndin hjá landinum vildi ikki viðmæla broytingini vísandi til, at
eingin vegatgongd er ávíst til økið. Annars vísa teir á, at tey meta loysnina við at
staðseta húsini rundanum tún, verða áhugaverda.
Umsitingin hevur gjørt eitt nýtt kort, sum vísir vegatgongdina eftir Gerðisvegnum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at nevndin góðkennur nýggja kortið
við vegatgongd eftir Gerðisvegi, dagf. 20.11.2008.
Byggi- og býarskipanarnevndin 8. desember 2008: Nevndin samtykti at taka
undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

235/08

2008-4294/2 SG
Viðvíkjandi umsókn frá nevndini í sjálvsognarstovninum “Vípuni” um at
gerast kommunalur stovnur frá 1. januar 2009 at rokna
Lýsing av málinum – samandráttur:
Á nevndarfundi 3. oktober 2008, samtykti nevndin fyri sjálvsognarstovnin “Vípan”
at søkja um at verða kommunalur stovnur.
Eisini hevur kommunan fingið fráboðan frá Hallgerð Sivertsen, sum í sínari tíð,
var við til at taka stig til at stovna barnagarðin, at nevndarlimirnir fyri
Adventistasamkomuna, Torill Jensen og Jens Vilhelm Danielsen taka seg úr
nevndini.
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Ognin á Vípuvegi 3, er í sínari tíð fíggjað við láni, ið bæði landið og Tórshavnar
kommuna hava veðhildið fyri, eingin skuld er í ognini.
Nevndin fyri “Vípuna” hevur nú í eina tíð søkt eftir nýggjum leiðara, men uttan
úrslit, í løtuni røkir varaleiðarin uppgávuna sum leiðari. 30. oktober 2008, hevði
umsitingin fund við nevndina og varaleiðaran, har semja varð um, at kommunan
skuldi søkja eftir nýggjum leiðara og tilskila í lýsingini, at stovnurin eftir ætlan, fór
at gerast kommunalur 1. januar 2009.
Skulu ognir avhendast, viðtøkur broytast, ella skal sjálvsognarstovnurin takast av,
er bara nevndin fyri sjálvsognarstovnin, ið hevur heimild at taka tílíka avgerð.
Harumframt krevur tílík nevndarsamtykt, at Tórshavnar kommuna eftirfylgjandi
góðkennir broytingina. Hetta er ásett í grein 7 og 8 í reglugerðini fyri barnagarðin
“Vípuna”. Eisini skal landsstýrismaðurin í almannamálum (frá 1. juli 2008
landsstýrismaðurin í mentamálum) góðkenna broytingarnar.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla
mentamálanevndini til at góðkenna, at barnagarðurin “Vípan” verður kommunalur
stovnur frá 1. januar 2009 at rokna -og senda málið víðari til býráðið at góðkenna.
Mentamálanevndin 3. desember 2008: Katrin Petersen greiddi frá.
Samtykt at taka undir við tilmælinum frá trivnaðarstjóranum og leiðaranum fyri
barna- og ungdómsdeildini og beina málið í býráðið, um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við mentamálanevndnini.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

236/08

2006-0036
Stuðul til umhvørvistiltøk
Lýsing av málinum – samandráttur:
Fyri at menna vitan/tiltøk innan umhvørvið í Tórshavnar kommunu, verður skotið
upp, at heilsu- og umhvørvisnevndin kann veita stuðul til umhvørvisverkætlanir,
sum eru til gagns fyri umhvørvið í Tórshavnar kommunu. Hetta kundi t.d. verið
agenda 21 verkætlanir, herundir grønar skúlar v.m. Stuðul kann verða givin til
stovnar, virkir, feløg og einstaklingar.
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Í hesum sambandi skal støða verða tikin til:
 Hvussu tiltakið skal fíggjast
 Hvussu stór upphædd skal játtast pr. ár
 Endamál við játtanini
 Stuðulstreytir
Neyðugt er, at ein reglugerð ella vegleiðing verður gjørd fyri veitan av stuðli til
umhvørvisverndartiltøk, sí hjáløgdu reglugerð frá Innlendismálaráðnum.
Nevnast kann, at Keypmannahavnar kommuna m.a. hevur eina agenda 21 pulju,
sum veitir stuðul til verkætlanir, sum m. a. kunnar og rágevir brúkaran um umhvørvisvinarlig innkeyp og um umhvørvið, stuðlar umhvørvisbløðum, kunnandi
heimasíðum, fyrilestrum og kampagnum um umhvørvið, útbúgving av ráðgevum
innan burturkast v.m.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at taka undir við uppskotinum og at eitt uppskot til
eina vegleiðing verður gjørd.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 12. januar 2006: Nevndin samtykti at taka undir
við tilmælinum frá býarverkfrøðinginum um at gera eina reglugerð at leggja fyri
nevndina aftur.
Nevndin samtykti eisini, at kommunan søkir Innlendismálaráðið um stuðul
sambært § 2 í galdandi reglugerð fyri stuðul av játtanini til umhvørvis- og náttúruverndartiltøk til umhvørvisvikuna 2006.
Ískoyti:
Uppskot til reglugerð er hjálagt, sí j.nr. 2006-0036. Umframt hetta skal støða
verða tikin til, hvussu tiltakið skal fíggjast, og hvussu stór upphædd verður sett av
pr. ár.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at taka undir við uppskotinum.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 16. februar 2006: Nevndin samtykti at taka undir
við tilmælinum hjá býarverkfrøðinginum, og at ynski er um, at í § 2, stk. 4, kann
undantaksloyvi verða givið í serligum førum.
Nevndin mælir eisini til, at kr. 250.000,00 verða settar av í fíggjarætlanini 2007.
Fíggjarnevndin 15. mars 2006: Samtykt taka málið upp aftur í.s.v. fíggjarætlanina fyri 2007.
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Ískoyti:
Skotið verður upp, at ein bólkur verður settur at viðgera umsóknir, sum koma inn.
Uppskot til umboð í bólkinum: formaðurin í heilsu- og umhvørvisnevndini og 2
umboð frá heilsu- og umhvørvisdeildini.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við omanfyri
standandi uppskoti.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 16. januar 2007: Nevndin samtykti at taka undir
við tilmælinum hjá tekniska stjóranum og býarverkfrøðinginum.
Ískoyti:
Víst verður til reglugerð um stuðul til heilsu- og umhvørvistiltøk §3 stk. 1, har
umsóknir um stuðul skulu vera Tórshavnar kommunu í hendi í seinasta lagi 1.
februar á hvørjum ári.
Skotið verður upp at broyta freistina í reglugerðini til 1. apríl í hvørjum stuðulsári.
Hetta er tí at ynski er um, at kunngjørt verður í umhvørvisvikuni hvørjar
verkætlanir stuðul verður veittur til.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 20. februar 2007: Nevndin samtykti at taka undir
við uppskotinum og beina málið í býráðið.
Býráðið 22. februar 2007: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Reglugerðin hevur nú verið roynd í 2 ár og vísir royndin, at tørvur er á eini
endurskoðan av reglugerðini. Broytingar/tillagingar eru gjørdar til reglugerðina, sí
hjálagda notat j.nr. 2006-0036/12.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á heilsu- og umhvørvisdeildini
mæla til, at tikið verður undir við broytta uppskotinum, og at beina málið í
býráðið.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 9. desember 2008: Nevndin samtykti at taka
undir við uppskotinum, tó ynskir nevndin at umsitingin endurskoðar § 2, stk. 4, at
leggja fyri nevndina aftur.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við heilsu- og umhvørvisnevndini.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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2008-2955
Norðurlendsk samstarv millum mentanarnevndir
Lýsing av málinum – samandráttur:
Mentamálanevndin skal á fund í Helsinki á vári 2009. Hetta er liður í
norðurlendska samstarvinum millum mentanarnevndir. Nevndirnar hittast á fundi
2. hvørt ár at umrøða mentanarpolitisk mál. Londini skiftast at vera vertir.
Ferðin kostar:
Dagpengar
Hotel
Ferðaseðlar
Íalt kr.

kr. 12.670
kr. 35.000
kr. 53.200
100.870

Sjálv ferðin er treytað av samtykki frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini.
Peningur er ikki settur av til endamálið í 2009.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin biður tí um, at kr.100.870 verða fluttar frá trivnaðarfyrisitingin –
konto 02-til 2009.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við tilmælinum hjá trivnaðarstjóranum.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

238/08

2008-2955
Framflyting av avlopi á høvuðskonto 03.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Í sambandi við arbeiði at gera uppskot til fíggjarætlan fyri 2008, á heysti í 2007,
varð lagt upp fyri bygnaðarbroytingunum á tekniska økinum, bæði hvat viðvíkur
lønum, útvegan av búnyttum (innbúgv) og amboðum og eftirútbúgving og skeið.
Bygnaðarbroytingarnar vóru tó ikki endaliga samtyktar fyrrenn í mai 2008, og ikki
fyrrenn tá kundi lýsast eftir starvsfólkunum, ið setast skuldu sambært broytta
bygnaðinum.
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Orsakað av seinkingunum í setanunum, og at hølisviðurskiftini til nýggju
starvsfólkini ikki enn eru komin uppá pláss, er brúkt minni á konto 03 í 2008 enn
upprunaliga mett.
Væntandi verður eitt avlop á uml. kr. 900.000,-.
Tilmæli:
Orsakað av omanfyri lýstu serligu umstøðunum, og tí at peningur ikki er avsettur
til innbúgv, hølisloysnir o.l. fyri teknisku fyrisitingina í fíggjarætlanini fyri 2009,
mæla kommunustjórin og tekniski stjórin til, at staðfest avlop á konto 03 fyri
roknskaparárið 2008 verður flutt fram til 2009, tó í mesta lagið kr. 900.000,-.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við tilmælinum.
Býráðið 29. desember 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

239/08

1999-0345/64 BYGM
Høllin á Hálsi
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.
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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.
Í skitsuuppskotinum er samantvinna umbygging, uppíbygging og umvæling. 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
Uppí- og umbygging
Samlað

kr. 21.903.095
15.874.405
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.
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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 játtaninna til konto 82
Partur av projekterings og ráðgeving
Samlað hækking til konto 82

kr. 21.903.095
1.000.000
kr. 22.903.095

Játtan til íløgu ella at upptaka lán
Partur av projektering og ráðgeving
Samlað íløga ella lántøka

kr 15.874.405
442.000
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.
Fyri fíggjarárið 2007 verður játtanin til konto 82 hækka við
Og íløga ella lántøka verða gjørd fyri fíggjarárið 2007 við

kr. 12.000.000
kr. 8.000.000

Fyri fíggjarárið 2008 verður játtanin til konto 82 hækka við
Og íløgan ella lántøka verður gjørd fyri fíggjarárið 2008 við

kr. 11.000.000
kr. 9.000.000

Tekstur
Projektering
Ùtboð
Licitatión
Kontrahering
Arbeiðið
byrjar
Arbeiðs
tíðarskeið
Arbeiðið
endar

2006

2007

2008
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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
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.

Blað nr.:

7693

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
29. desember 2008

Formansins merki:

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,
At játtað fyri 2007
At játtað fyri 2008
At játtað fyri 2009
At játtað fyri 2010
At játtað fyri 2011

2.500.000 mill kr.
6.000.000 mill kr
6.415.000 mill kr
14.326.680 mill kr
12.829.240 mill kr
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”
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Mentamálanevndin 11. juni 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá
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 upplýsningar um fyritøkuna
varð 6. mars kl 1400. 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 arbeiði í stigum.
Grundgevingin fyri frámælinum er, at játtaðar eru bert 48 mill. kr. til at gera
arbeiði 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.
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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

240/08

2007-1961/30
Nýggjur fólkaskúli á Hamrinum á Argjum
Víst verður til mál, j. nr. 2003-2394. Byggiskrá og betran av hølisviðurskiftinum av
Argja skúli.
Víst verður til mál j. nr. 2007-0069 viðv. lendi.
Á fundi 2. oktober 2006 á skrivstovuni hjá borgarstjóranum ynsktu Heðin
Mortensen og Hildur Eyðunsdóttir, at býarskipanardeildin kannar, um møguleiki er
at byggja ein skúla í tveimum sporum frá 1. til 9. flokk flokk við frítíðarskúla
vestan fyri ítróttarøkið á Argjum ella uppi á Hamrinum.
Í brævi frá býarskipanardeildini dagfest 6. november 2006 er niðurstøðan:
at
at

á Hamaranum er pláss bæði sunnanfyri og norðanfyri verandi stovn. Økið er
ogn hjá Búnaðarstovuni og liggur í einum A3 øki.
Økið vestan fyri Ítróttarøkið á Argjum er ogn hjá Búnaðarstovuni og liggur í
4. grundumráði. Tvs., at um hetta skal verða stovnsøkið, vil hetta krevja eina
broyting av byggisamtyktini.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla út frá teimum upplýsingum, sum nú
eru í málinum, til at byggja ein skúla í tveimum sporum frá 1.-9. flokk við
frítíðarskúla á Hamrinum á Argjum við barnagarðin.
Somuleiðis verður mælt til at byggiskráin verður endurskoðað.
Mentamálanevndin 29. november 2006: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Blað nr.:

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
29. desember 2008

7696
Formansins merki:

Fíggjarnevndin 6. desember 2006: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við mentamálanevndini.
Ein minniluti, Jan Christiansen, mælir eisini til at taka upp samráðingar um møguligt keyp av posthúsbygninginum.
Býráðið 14. desember 2006: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini.
Uppískoyti:
Byggiskrá fyriliggur nú og mælir bygginevndin til at góðkenna byggiskránna.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við tilmælinum frá
bygginevndini.
Mentamálanevndin 11. juni 2007: Samtykt at góðkenna byggiskránna. Eisini
samtykt at biðja umsitingina kanna møguleikarnar fyri lendi til komandi svimjihøll
afturat skúlanum og at beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.
Fíggjarnevndin 13. juni 2007: Samtykt at mæla býráðnum til at góðkenna
byggiskránna.
Býráðið 21. juni 2007: Einmælt samtykt.
Nýtt:
Á bygginevndarfundi 27. november 2007 var samtykt, at leggja 2. part, sum er
námsfrøiligur partur og 3. part, sum er tekniski parturin av byggiskránni fyri
mentamálanevndina.
Viðmerkjast kann, at 1. partur av byggiskránni (politisk støðutakan) var samtyktur
í mentamálanevndini 11. juni 2007. Í hesum parti er nevnt at alt arbeiðið verður
framt í partalagi, eftir nærri ásetingum, sum umsitingin útgreinar.
Tilmæli:
Bygginevndin fyri nýggja skúlan á Hamrinum á Argjum heitir
mentamálanevndina, um at taka undir við 2. og 3. parti av byggiskránni.

á

Somuleiðis verður heitt á mentamálanevndina umvegis fíggjarnevndina at mæla
býráðnum til at kr. 4.416.000, sum eftir er av áður játtaðum upphæddum til
útbygging av Argja skúla, verða nýttar til projektering av nýggja skúlanum á
Hamrinum á Argjum
Mentamálanevndin 4. desember 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá
bygginevndini og beina málið í býráðið, um fíggjarnevndina.
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Fíggjarnevndin 5. desember 2007: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir
við mentamálanevndini.
Býráðið 13. desember 2007: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Uppískoyti:
Bygginevndin fyri nýggja Argja skúla hevði fund fríggjadagin 28. mars 2008.
Bygginevndin var samd um at bjóða jørðarbeiðið út beinanvegin og restina av
arbeiðinum í mai mánaða, fyri at halda tíðarætlanina.
Dispositiónsuppskotið er broytt í mun til uppskotið, sum var samtykt í
mentamálanevndin 4. desember 2007. Bygningarnir eru fluttir í mun til hvønn
annan, men innihaldið er tað sama og samsvarar byggiskránni. Broytta tilfarið varð
sent mentamálanevndini fríggjakvøldið 28. mars 2008.
Málið skal aftur til viðgerðar í mentamálanevndini eftir at tilboðini uppá
jørðarbeiðini eru innkomin.
Tilmæli:
Á fundinum var bygginevndin samd um, at heita á mentamálanevndina um at
góðkenna dispositiónsuppskotið, sambært mannagongdini fyri verkætlanir, sum
skulu fíggjast av íløgum.
Mentamálanevndin 2. apríl 2008: Eivind Danielsen greiddi frá málinum.
Nevndin samtykti at góðkenna dispositiónsuppskotið.
Ískoyti: (I)
Fyri at tíðarætlanin skal halda, og 1. undirvísingarpartur av skúlanum kann takast í
nýtslu við skúlaársbyrjan 2009, avgjørdi bygginevndin at bjóða jørðarbeiðið út
áðrenn restina av byggingini.
Licitatión uppá jørðarbeiðini var hósdagin 17.04.2008.
Ískoyti um innkomnu tilboðini og tilmæli kemur til fundin.
Ískoyti: (II)
Innkomnu tilboðini vóru:
Arbeiðstakarar
E. Pihl & Søn
P/f Articon
MT Højgaard Føroyar P/f
Samtakið Sp/f Búsetur og
P/f Valbjørn Dalsgaard
Samtakið p/f H. V. Lutzen,

Tilboð
Fyrivarni møg. alternativ
6.300.000,- kr. ABF06+tíðarætlan
3.985.788,- kr. ABF06
8.493.589,- kr.
5.154.555,- kr.
7.371.925,- kr.
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sp/f Jóni Durhuus, HES Byg sp/f
og J. & K. Petersen Contractors p/f
Bygginevndin hevur fingið tilmælið frá ráðgevarunum uppá jørðarbeiðini, og
mælir til at taka av lægsta tilboðnum, sum er frá P/f Articon uppá kr. 3.985.788,uttan mvg.
Samlaða kostnaðarmetingin íroknað projektering, eftirlit, byggileiðslu, ókent og
mvg er kr. 5,3 mió.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka av lægsta tilboðnum frá P/f
Articon, og at kr. 5,3 mió. til jørðarbeiðið verða játtaðar av konto fyri íløgur í
2008, har tað eru markaðar kr. 16,4 mió. til verkætlanina, treytað av at avtala fæst
um keyp av lendi frá Búnaðarstovuni.
Mentamálanevndin 22. apríl 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.
Fíggjarnevndin 24. apríl 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 24. apríl 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Licitatión uppá jørðarbeiðini var hósdagin 17.04.2008.
Mentamálanevndin 27. august 2008: Útsett.
Ískoyti:
Byggiarbeiði varð boðið út í lisitatión til tær byggifyritøkur og samtøk sum vóru
prækvalifiseraði til arbeiði hin 16.01.2008.
Lisitatión var hin 04.07.2008, og innkomnu tilboðini vóru:
Arbeiðstakarar:

Tilboð:

E. Pihl & Søn A/S

145.268.400,-

P/f Articon

130.949.167,56

MT Højgaard Føroyar P/f

142.744.922,-

P/f Valbjørn Dalsgaard og PG Verktakar
P/f J. & K. Petersen Contractors,
H. V. Lutzen p/f, Jóni Durhuus sp/f og
HES Byg sp/f

131.238.701,-

149.897.143,-

Fyrivarni o.a.:

Alternativ uppá Hartmann
vindeygu og hurðar, lækkar
tilboðið kr. 3 mill

Kostnaðarmetingin hjá ráðgevunum var uppá kr. 143 mió, u. mvg.
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Bygginevndin hevur fingið tilmælið frá ráðgevarunum, sum hava gjøgnumgingið
øll tilboðini. Henda gjøgnumgongd broytti ikki uppá raðfylgjuna millum tilboðini,
hóast næstlægsta tilboðið hækkaði uml. 700.000 kr., soleiðis at munurin millum
lægsta og næstlægsta tilboð gjørdist uml. 1 mió. Hareftir var ein neyvari
gjøgnumgongd av lægsta tilboðnum framd saman við tilboðsgevaranum, og mæla
ráðgevararnir til at taka av lægsta tilboðnum, sum er frá P/f Articon.
Umsitingin hevur síðani viðgjørt prosjektið og lægsta tilboðið innanhýsis. Nakrar
samanberingar við prísleguna fyri Skúlan við Løgmannabreyt eru gjørdar bæði
hvat viðvíkur stødd, kostnaði pr. fermetur og virðismeting av serligum tiltøkum
sum ikki eru í Skúlanum við Løgmannabreyt. Somuleiðis er prosjektið hjá
arkitektunum mett í mun til krøvini í byggiskránni.
Niðurstøðan av hesum metingum er:
1. At serlig orkusparandi tiltøk eru íroknaði Skúlan á Hamrinum, sum sambært
ráðgevunum kostað uml. kr. 8,0 mió í meiríløgum.
2. At meiríløgan í orkusparandi tiltøk verður spard innaftur í rakstri eftir nøkur
ár.
3. At skúlin er blivin uml. 500 fermetrar størri enn ásett í byggiskránni, harav
uml. helvtin er orsakað av tøkniligum meirútbúnaði til orkusparandi tiltøkini.
4. At miðal fermetrakostnaðurin, roknaður út frá tilboðnum hjá
entreprenørinum, liggur lægri enn fyri Skúlan við Løgmannabreyt, tá prísurin
fyri Skúlan við Løgmannabreyt er prístalsreguleraður og reguleraður fyri
kostnaðin av orkusparandi tiltøkunum, sum ikki eru í Skúlanum við
Løgmannabreyt.
Út frá tí fortreyt, at henda verkætlanin verður framd sum partalag, og tí at
umsitingin metir at møguleikar eru fyri sparingum í verkætlanini, mælir umsitingin
til, at sparingar fyri kr. 14,1 mió. verða framdar í byggikostnaðinum. Mett verður,
at hetta kann gerast við at regulerað fermetratalið og við optimering av
konstruktiónum, tilfarið, installatiónum, arbeiðshættum o.l. Somuleiðis eigur at
verða hugt at kost/nyttu virknaðinum av hvørjum einstøkum at grønu tiltøkunum.
Byggikostnaðurin verður tá hesin:
Ha ndve rksútre iðslur:

Byggibúnan, tilboð 17.04.08.

3.985.788

Høvuðsarbeiðstøka, tilboð 04.07.08.

130.949.168

Byggiútre iðslur sm br. innkom in tilboð
Sparingar
Entre prisukostna ður

-10%

134.934.956
-13.094.917
121.840.039

Við hesum sum grundarlag hava samráðingar verið við ráðgevarabólkin um
prosjektingsútreiðslur, eftirlit, incitamentspulju og innanhýsis býtið av
incitamentspulju millum entreprenør, byggiharra og ráðgevarar o.s.fr.. Somuleiðis
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hava samráðingar verið við ráðgevarabólkin og arbeiðstakaran um
partalagssáttmála og við tí fyri eyga at koma fram til sonevnda ”target-kostnaðin”
sum prosjektbólkurin skal miðja eftir at halda seg innanfyri. ”Target-prísurin” gerst
tá kr. 146.215.157,-. Víst verður til skjal 2007-1961/17.
Afturat hesi upphædd koma aðrar útreiðslur, sosum prístalsreguleringar, útreiðslur
til byggiharrasamskiparan, innbúgv, list og prýði, keyp av lendi, íbindingargjøld og
mvg,. og ljóðar samlaða kostnaðarmetingin tá uppá kr. 183.062.444,- u.mvg og kr
191.690.139 v. mvg.
Viðv. projektering higartil og fram til 1. okt. er neyðugt við meirjáttan í mun til
higartil játtaðan pening.
Bygginevndin hevur á fundi hin 28. aug. 2008 og 17. sept. 2008 viðgjørt úrslitið av
prosjektgjøgnumgongini og samráðingunum hjá umsitingini við ráðgevarabólkin
og arbeiðstakaranum, og tekur bygginevndin undir við uppskotinum hjá
umsitingini.
Tilmæli frá bygginevndini:
Á omanfyristandandi grundarlagi mælir bygginevndin til:
1. at góðkenna partalagssáttmála millum kommununa, P/F Articon, P/F MAP
Arkitektar, P/F LBF ráðgevandi verkfrøðingar, MEL/PB Consult, ráðgevandi
verkfrøðingar, har ”target-kostnaðurin” verður ásettur til kr. kr. 146.215.157,-.
samsvarandi skjal 2007-1961/17.
2. at Mentamálanevndin heitir á býráðið um at velja 2 politisk umboð í
stýrisbólkin fyri verkætlanina
3. at heimila prosjektbólkinum at fara undir Fasu 1 í partalagssamstarvinum, sum
er at tilevna prosjektið endaliga innanfyri ”target-kostnaðin”, sum samstarv
millum sáttmálapartarnar í partalagsavtaluni, og at játta pening til Fasu 1.
Úrslitið av Fasu 1 skal verða liðugt til 1. okt. og skal tá takast endalig politisk
avgerð áðrenn farið verður undir Fasu 2, sum er at útinna byggingina
4. at játta pening til at gjøgnumføra Fasu 1.
5. at játta pening til at byrja uppá gerð av høvuðskloakk í okt-nov. 08 og
tilrigging av byggiplássi í nov. 08
6. at játta pening til:
gjøgnumføring av Fasu 1
játtan til projektering fram til d.d.
játtan til høvuðskloakk
játtan til klárgering av byggiplássi í nov. 08

kr. 1.000.000,kr. 2.000.000,kr. 1.500.000,kr. 1.500.000,-
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kr. 6.000.000,-

Tilmæli frá umsitingini
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka undir
við tilmælinum frá bygginevndini. Eisini verður mælt til at velja 2 politisk í
stýrisbólkin, ið settur verður sambært prosjektbygnaðinum.
Mentamálanevndin 17. september 2008: Jákup Egholm Hansen, tekniskur stjóri,
kunnaði um partalagsavtalu og fíggjarætlanina.
Tilmæli frá bygginevndini 23. september 2008:
Á omanfyristandandi grundarlagi mælir bygginevndin til:
1. at góðkenna partalagssáttmála millum kommununa, P/F Articon, P/F MAP
Arkitektar, P/F LBF ráðgevandi verkfrøðingar, MEL/PB Consult, ráðgevandi
verkfrøðingar, har ”target-kostnaðurin” verður ásettur til kr. kr. 146.215.157,-.
samsvarandi skjal 2007-1961/17.
2. at Mentamálanevndin heitir á býráðið um at velja 2 politisk umboð í
stýrisbólkin fyri verkætlanina
3. at heimila prosjektbólkinum at fara undir Fasu 1 í partalagssamstarvinum, sum
er at tilevna prosjektið endaliga innanfyri ”target-kostnaðin”, sum samstarv
millum sáttmálapartarnar í partalagsavtaluni, og at játta pening til Fasu 1.
Úrslitið av Fasu 1 skal verða liðugt innanfyri 3 vikur og skal tá takast endalig
politisk avgerð áðrenn farið verður undir Fasu 2, sum er at útinna byggingina
4. at játta pening til at gjøgnumføra Fasu 1.
5. at játta pening til at byrja uppá gerð av høvuðskloakk í okt-nov. 08 og
tilrigging av byggiplássi í nov. 08
6. at játta pening til:
gjøgnumføring av Fasu 1
kr. 1.000.000,játtan til projektering fram til d.d.
kr. 2.000.000,játtan til høvuðskloakk
kr. 1.500.000,játtan til klárgering av byggiplássi í nov. 08
kr. 1.500.000,Tilsamans
kr. 6.000.000,Tilmæli frá umsitingini
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka undir
við tilmælinum frá bygginevndini og at mæla býráðnum, um fíggjarnevndina, til at
játta kr. 6.000.000,00 av íløgum á skúlaøkinum 2008.
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Mentamálanevndin 23. september 2008: Samtykt at mæla býráðnum, um
fíggjarnevndina, til at taka undir við tilmælinum frá trivnaðarstjóranum og
mentamálaleiðaranum.
Fíggjarnevndin 23. september 2008: Ein meiriluti Heðin Mortensen, Jógvan
Arge og Leivur Hansen samtykti at mæla býráðnum til at játta kr. 3.000.000,00 til
gjøgnumføring av Fasu 1 og projekteringina higartil
Áðrenn farast kann undir bygging, Fasu 2, skal hetta samtykkjast av Tórshavnar
býráð.
Ein minniluti Jan Christiansen og Høgni Mikkelsen metur seg ikki kunna taka
støðu til málið, vísandi til at talan er um byrjanina til eina íløgu á 193 mió. kr., og
at eingin íløguætlan fyri komandi árini fyriliggur, og tíansheldur nøkur
kostnaðætlan fyri komandi íløgum.
Býráðið 23. september 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmælið frá Høgna
Mikkelsen og Jan Christiansen, um at útseta málið til ein fimm ára íløguætlan
fyriliggur, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Inga Dahl, Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Høgni
Mikkelsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur
Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen, Elin Lindenskov og Sjúrður
Olsen.
Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá Hildur Eyðunsdóttir, um at taka undir við
mentamálanevndini, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Høgni Mikkelsen
og Jan Christiansen
Greiddu ikki atkvøðu: Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Inga Dahl og Vagnur
Johannesen.
At enda varð atkvøtt um meirilutatilmælið 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, Sjúrður Olsen.
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Greiddu ikki atkvøðu: Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Tilmæli frá stýrisbólkinum:
Á omanfyristandandi grundarlagi mælir stýrisbólkurin mentamálanevndini til:
1. at góðkenna dagførda partalagssáttmálan millum kommununa, P/F Articon, P/F
MAP Arkitektar, P/F LBF ráðgevandi verkfrøðingar og Samtakið MEL/PB
Consult, ráðgevandi verkfrøðingar 2007-2804/3
2. at góðkenna ”target-kostnaðin” á kr. 147.530.981,- samsvarandi skjal 20071961/25
3. at góðkenna sáttmálarnar fyri prosjektering og eftirlit við P/F MAP Arkitektar,
P/F LBF ráðgevandi verkfrøðingar og Samtakið MEL/PB Consult, ráðgevandi
verkfrøðingar, áljóðandi kr. 16.722.905,-, skjøl nr. 2007-1961/26, 20071961/27 og 2007-1961/28.
4. at góðkenna sáttmálan við P/F Articon sum høvuðsarbeiðstakara, áljóðandi kr.
117.512.075,-, skjal 2007-1961/29.
Ískoyti:
Fíggjarlig viðurskifti:
Tekstur
Eftir av avlopi, játtan 13.12.07 (kr. 4.416.000)
Játtað til jørðarbeiði 24.04.08
Játtað til Fasu 1 og projektering 23.09.08
Tøk játtan tilsamans

Kr.
1.016.000
5.300.000
3.000.000
9.316.000

Samlað kostnaðarmeting íroknað mvg

193.690.139

Fíggjartørvur

184.374.139

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin á Mentamáladeildini mæla til:
1. at taka undir við tilmælinum frá stýrisbólkinum
2. at góðkenna aðrar útreiðslur afturat targetkostnaðin, sum eru á kr.
46.159.158,00 (t.e. munurin ímillum kr. 193.690.139,- og ”target-kostnaðin” á
147.530.982,-) at nýta til byggibúning, meirveitingar eftir umbøn frá
byggiharranum, prístalsreguleringar, byggileiðslu byggiharrans, innbúgv, prýði
og list, tannrøktarútgerð, keyp av lendi, íbindingargjøld, matrikulerings- og
tinglýsingargjøld og meirvirðisgjald, samsvarandi skjal 2007-1961/25
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3. at játta tilsamans kr. 184.374.139,- afturat verandi tøka peningi á kr.
9.316.000,00 av íløgum til skúlar og mentan.
4. at heimilað umsitingini at taka upp stuttfreista gjaldførislán at fíggja árliga
gjaldføristørvin í byggitíðarskeiðnum á 2 ár og at projektið skal bera
lánikostnaðin.
.
Mentamálanevndin 3. desember 2008: Rúni Abrahamsen og Eivind Danielsen
greiddu frá.
Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.
Ískoyti:
Samlaði kostnaður fyri skúlan verður kr. 199.187.750. íroknað rentir í byggitíðini.
Skúlin verður bygdur yvir 3 ár, frá 2008-2011. Játtanin verður settt av á konto 90
frá 2008-2012, sí talvu. Neyðugt verður tí við gjaldførislánið.

Kapitaltørvur
Játtanir
Lántøka
Lántøka íalt

2008
11.064
-11.064
0

2009
78.475
-59.000
19.475
19.475

2010
83.962
-59.000
24.962
44.437

2011
25.687
-42.000
-16.313
28.124

2012

Tilsamans
199.188
-28.124
-199.188
-28.124
0
0

Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan
Arge og Leivur Hansen mælir býráðnum til at taka undir við mentamálanevndini
og at leingja byggitíðina til 3 fíggjarár, og at fíggja samlaða byggikostnaðin á kr.
199.188.000,- samsvarandi omanfyristandandi talvu.
Ein minniluti, Jan Christiansen og Høgni Mikkelsen tekur støðu á býráðsfundi.
Ískoyti frá Heðin Mortensen, borgarstjóra:
Síðan fíggjarnevndin seinast hevur viðgjørt málið um bygging av nýggjum skúla á
Argjum, eru nýggjar upplýsingar komnar fram, sum kunnu koma at ávirka
fortreytirnar fyri fíggjarstøðuni hjá kommununi.
Í fíggjarætlanini fyri 2009 eru kr. 149 mió. settar av til íløgur. Fortreytirnar fyri
fíggjarætlanini eru longu nú broyttar, soleiðis at neyðugt er at endurskoða
íløguætlanina í síni heild. Millum annað kann vísast á:
 Ein rundkoyring varð samtykt á síðsta býráðsfundi kr. 14,3 mió.
 Rottangapláss er komið afturat kr. 5,5 mió.
 Tjarnargarður er komin við 2 eyka rokningum uml. kr. 3,5 mió.
 Glyvursvegurin verður dýrari enn mett umleið kr. 15 mió.
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59 mió kr. vórðu í íløguætlanini fyri 2009 settar av til skúlan á Argjum.
Møguleikin at leingja byggitíðina varð kannaður. Sambært ráðgevunum er hetta
ein dýrari loysn, enn at fíggja skúlan við lántøku, og tí verður í staðin arbeitt við at
byggja skúlan yvir 3 fíggjarár (byggitíðin er 24 mánaðir) og krevur hetta eina
hægri íløgu í 2009 og 2010, enn sett er av á íløguætlanini hesi árini.
Samanumtikið merkir hetta, at fortreytirnar fyri íløguætlanini fyri 2009 eru
broyttar so nógv, og at arbeiðið við samlaðu fíggingini av kommunalu íløgunum
ikki verður liðugt fyrr enn fyrst í januar 2009. Hetta var millum annað tað, sum
umsitingin skuldi brúka tíðina til nú og nakað inn í januar mánað, og sum var
orsøkin til at býráðsfundurin 18. desember varð avlýstur.
Taka vit fortreytirnar fyri íløgukarminum, soleiðis sum samtyktur og ikkisamtyktar raðfestingar fyri 2009 og 2010 verður lániskuldin hjá kommununi
umleið kr. 218 mió. kr. við ársenda í 2009 og kr. 275 mió. kr. við ársenda 2010
við verandi fortreytum og forskjótingum. Afturat hesum koma útlegg, sum kunnu
tyngja likviditetin hjá kommunini við umleið 100 mió. kr. Hetta má eisini fíggjast
við lántøku, til keyparar rinda grundstykkini.
Verður Argja skúli samtyktur soleiðis sum mælt verður til, og uttan at hædd
verður tikin fyri broyttu fortreytunum, so skulu tvær býráðsviðgerðir um
eykajáttan til smb. §41, stk 2 í kommunustýrislógini, tí at íløgurnar samanlagt fara
upp um íløgukarmin fyri 2009 á 149 mió. kr.
Nýggju ella broyttu fortreytirnar eru av slíkum slag, at tær í stóran mun kunnu fara
at ávirka og broyta tær avleiðingar, ið ein samtykt um at fara undir
skúlabyggingina higartil hevur verið mett at hava við sær. Onnur mál, ið eru ella
skulu samtykkjast, verða sostatt ávirkað av broytingunum, tí fíggjarorkan ikki
kann fara at røkka til, umframt at hetta kann fara at ávirka fíggjarstøðuna hjá
kommununi sum heild.
Sambært § 38, stk. 4 skulu øll mál um fíggjarviðuskifti leggjast fyri
fíggjarnevndina til ummælis, áðrenn tey verða løgd fyri býráðið. Í hesum føri
hevur fíggjarnevndin viðgjørt málið seinast 10. desember 2008, men
fíggjarnevndin hevur ikki viðgjørt nógv broyttu fíggjarligu fyritreytirnar, ið
umsitingin hevur fingið upplýsingar um síðan seinasta fíggjarnevndarfund. Tí
eigur málið at fara aftur í fíggjarnevndina til gjølligari viðgerð, áðrenn tað aftur
verður lagt fyri býráðið at gera av.
Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um uppskot frá Heðin Mortensen,
um at beina málið aftur í fíggjarnevndina, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 7 ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenkov.
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Ímóti atkvøddu: Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Inga Dahl, Vagnur
Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Høgni Mikkelsen.
Greiddi ikki atkvøðu: Jan Christiansen

Harnæst varð atkvøtt um broytingaruppskoti frá Jan Christiansen: Vísandi til
verandi búskaparstøðu, at sum støðan er, er ikki rætt at gera eina einstaka íløgu á
200 mió. kr. Ein slík stór íløga vil taka botnin undan íløgunum hjá kommununi og
vil forða fyri, at aðrar íløgur, so sum nýggjur musikkskúli, ítróttarhøll á Argjum og
ellis- og røktarheim yvirir við Strond verða gjørdar í hesum valskeiðinum. Mælt
verður býráðnum tí til at samtykkja at seta 80 mió. kr. av til byggjan av nýggjum
skúla á Argjum, ið t.d. kann rúma 1. til 4 flokki ella 6. til 9. flokki, ið fall við
einari atkvøðu fyri og 10 ímóti.
Fyri atkvøddi: Jan Christiansen
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin
Katrina Frýdal, Halla Samuelsen, Elin Lindenskov, Inga Dahl, Vagnur
Johannesen, Beate L. Samuelsen og Sjúrður Olsen.
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Høgni Mikksesen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá Heðin Mortensen, um at taka undir við
fíggjarnevndini við tí ískoyti at sambært §21 stk. 4 í kommunustýrislógini skulu
allar útreiðslur hava neyðuga játtan, og sambært § 41 stk. 1 má einki arbeiði byrja
fyrr enn neyðuga játtanin fyriliggur, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 7 ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov
Ímóti atkvøddu: Leivur Hansen, Hilur Eyðunsdóittir, Inga Dahl, Vagnur
Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Høgni Mikkelsen.
Greiddi ikki atkvøðu: Jan Christiansen

At enda varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og 3 ímóti.
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Fyri atkvøddu: Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Elin
Lindenskov, Inga Dahl, Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen
og Høgni Mikkelsen.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge og Halla Samuelsen
Greiddi ikki atkvøðu: Jan Christiansen.

241/08

2008-4949
Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1125a
Lýsing av málinum:
Toni Dam søkir um, at yvirtaka trøðna eftir pápanum, Frank Dam.
Toni upplýsir í umsóknini, at hann hevur røkt trøðna saman við pápanum síðani
hann byrjaði at leiga hana.
Sambært traðareftirlitsskjalinum, dagf. 30. mai 2007, er leigusáttmálin
undirskivaður tann 20.08.1997.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Toni Dam at
yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í mai 2007 og staðfest varð at alt var í lagið.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt var um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
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traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal og Halla
Samuelsen.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1127 í Havnardali
Lýsing av málinum:
Árni Arge søkir um, at yvirtaka trøðna eftir pápanum, Meinhardt Arge, sum er
vorðin sjúkur og býr á Lágargarði.
Árni upplýsir í umsóknini, at hann og Meinhardt hava røkt trøðna í felag. Men
síðani heilsan hjá Meinhardt fór at bila, so hevur Árni røkt trøðnað einsamallur.
Árni upplýsir eisini, at beiggin og svágurin hava verið raskir, at hjálpt honum við
trøðni.
Sambært traðareftirlitsskjalinum, dagf. 30. oktober 2007, er leigusáttmálin
undirskivaður tann 19. august 1997.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
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Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Árna Arge at
yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í oktober 2007, og staðfest varð, at alt var í lagið.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov.
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Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1160a, lutur nr. 14
Lýsing av málinum:
Erling Dam søkir um, at yvirtaka trøðna eftir pápanum, Oluf Dam, sála.
Erling upplýsir í umsóknini, at hann hevur havt stóra gleði av trøðni og hevur røkt
trøðnað saman við pápanum.
Upprunaligi leigusáttmálin er frá áðrenn 15. december 2005.
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Erling Dam at
yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008, og staðfest varð, at alt var í lagið.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um
tilmæli hjá Marin Katrinu Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er
umsitingarmyndugleikin av traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini,
er tað løgdeildin ið eigur at koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur
málið at verða beint aftur til løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4
atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen
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Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 8
atkvøðum fyri og einari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddi: Leivur Hansen
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir og Marin Katrina Frýdal.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1160a, lutur nr. 25
Lýsing av málinum:
Hallur Hansen søkir um, at yvirtaka trøðna eftir pápanum, Regin Hansen.
Hallur upplýsir í umsóknini, at hann og pápin hava røkt trøðna í felag.
Sambært traðareftirlitsskjalinum, dagf. 21. juni 2007, er leigusáttmálin
undirskivaður tann 31. oktober 1996.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Halli Hansen at
yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í juni 2007, og staðfest varð, at alt var í lagið.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.
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Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 8
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal og Halla
Samuelsen.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 672b
Lýsing av málinum:
Hannis og Uni Wardum søkja um, at yvirtaka trøðna eftir pápanum, Jóannis
Wardum, sála, sum andaðist í 2003.
Upplýst verður í umsóknini hjá Hannis og Una, at teir hava røkt trøðna saman við
pápanum.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá áðrenn 15. desember 2005.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007, at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.

Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Hannis og Una
Wardum at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
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Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008, og staðfest varð, at hegnið treingir til at
skiftast.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til, at ganga umsóknini á møti, men við tí treyt at bert
annar av synunum sleppur at yvirtaka sáttmálan. Hvør av teimum tað skal verða,
kunnu teir sjálvir avgera.
Yvirtøkan skal eisini verða treytað av, at hegnið verður skift innan 6 mánaðar frá
samtyktini.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælunum frá
kommunustjóranum.

- Marin Kathrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 8
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
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Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal og Halla
Samuelsen.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1161 í Havnardali
Lýsing av málinum:
Hans Kristian Joensen søkir um, at yvirtaka trøðna eftir abbanum, Einar Joensen,
sála, sum andaðist í mars 1986.
Hans Kristian upplýsir í umsóknini, at hann frá barnsbeini av hevur verið við
pápanum og abbanum á trøðni. Og so hvørt sum hann vaks upp, hevur hann hjálpt
til við seyðahaldinum og røktanini av trøðni.
Síðan abbin andaðist hava Hans Kristian og pápin røkt trøðna í felag.
Síðan pápin andaðist í 1991 hevur Hans Kristian røkt trøðna einsamallur.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá 22. december 1942.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Sambært samtyktini er ættarliðsskifti bert loyvt um tað er sonur ella dóttir hjá
leigara, ið ynskir at yvirtaka traðarsáttmálan.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir frá at ganga umsóknini á møti vísandi til, at Hans Kristian
Joensen ikki er sonur ella dóttir leigara, og tískil ikki lýkir treytirnar í samtyktini.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008, og staðfest varð, at hegnið treingir til ábøtur.
Hartil varð staðfest, at seyðurin á trønni ikki varð væl røktur.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir frá at ganga umsóknini á møti vísandi til, at Hans Kristian
Joensen ikki er sonur ella dóttir leigara, og tískil ikki lýkur treytirnar í samtyktini.
Hartil kemur at trøðin og seyðurin á henni ikki verða røkt nóg væl.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan
Arge, og Jan Christiansen at taka undir við tilmælunum hjá kommunustjóranum.
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Ein minniluti, Høgni Mikkelsen Leivur Hansen mælir til at uppsiga sáttmálan, tí
treytirnar í leigusáttmálanum ikki eru hildnar.
Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 7
atkvøðum fyri og tveimum ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddi: Leivur Hansen og Høgni Mikkelsen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1162 í Havnardali
Lýsing av málinum:
Harry Djurhuus søkir um, at yvirtaka trøðna eftir abbabeiggjanum, William
Joensen, sála, sum andaðist í december 1997.
Harry Djurhuus upplýsir í umsóknini, at hann frá barnsbeini av hevur verið við
abbabeiggjanum á trøðni. Og so hvørt sum hann vaks upp, hevur hann hjápt til við
seyðahaldinum og røktanini av trøðni.
Tey seinastu 10–12 árini hava Harry og pápin tikið sær av trøðni og røkt hana.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðnað er frá 22. december 1942.
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Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Sambært samtyktini er ættarliðsskifti bert loyvt um tað er sonur ella dóttir hjá
leigara, ið ynskir at yvirtaka traðarsáttmálan.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir frá at ganga umsóknini á møti vísandi til, at Harry
Djurhuus ikki er sonur ella dóttir leigara, og tískil ikki lýkir treytirnar í samtyktini.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008, og staðfest varð, at hegnið treingir til ábøtur.
Hartil varð staðfest, at seyðurin á trønni ikki varð væl røktur.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir frá at ganga umsóknini á møti vísandi til, at Harry
Djurhuus ikki er sonur ella dóttir leigara, og tískil ikki lýkur treytirnar í samtyktini.
Hartil kemur at trøðin og seyðurin á henni ikki verða røkt nóg væl.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan
Arge, og Jan Christiansen mæla til at taka undir við tilmælunum hjá
kommunustjóranum.
Ein minniluti, Høgni Mikkelsen Leivur Hansen mælir at uppsiga sáttmálan, tí
treytirnar í leigusáttmálanum ikki eru hildnar.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
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Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 7
atkvøðum fyri og einari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddi: Leivur Hansen
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen, Elin Lindenskov og Høgni Mikkelsen.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1060a, lutur nr. 100 í Havnardali
Lýsing av málinum:
Poul Hansen, advokatur, søkir vegna synirnar hjá Leivuri Næs Joensen, sála, Heðin
Næs Joensen og Pól Næs Joensen um at yvirtaka trøðna eftir pápanum.
Í umsóknini verður upplýst, at Heðin Næs Joensen og Pól Næs Joensen hava báðir
røkt og brúkt trøðnað í fleiri ár og hava havt felagsseyðabrúk við annan
traðarleigara í Havnardali.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá 1988.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007, at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Heðin Næs Joensen
og Pól Næs Joensen at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008, og staðfest varð, at hegnið má skiftast.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til, at ganga umsóknini á møti, men við tí treyt at bert
annar av synunum sleppur at yvirtaka sáttmálan. Hvør av teimum tað skal verða,
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kunnu teir sjálvir avgera. Yvirtøkan skal eisini verða treytað av, at hegnið verður
skift innan 6 mánaðar frá samtyktini.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan
Arge, og Jan Christiansen mælir til at taka undir við tilmælunum hjá
kommunustjóranum.
Ein minniluti, Høgni Mikkelsen Leivur Hansen mælir til at uppsiga sáttmálan, tí
treytirnar í leigusáttmálanum ikki eru hildnar.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 7
atkvøðum fyri og einari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddi: Leivur Hansen
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen, Elin Lindenskov og Høgni Mikkelsen, .

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1149, lutur nr. 82
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Lýsing av málinum:
Herluf Jacobsen søkir um, at bróðursonurin, Johan M. Jacobsen, kann yvirtaka
trøðna, sum hann leigar.
Herluf upplýsir, at hansara ynski er, at Johan yvirtekur trøðna, sum familjan hevur
havt stóra gleði av.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðnað er frá 1963.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Sambært samtyktini verður ættarliðsskifti bert loyvt um tað er sonur ella dóttir hjá
leigara, ið ynskir at yvirtaka traðarsáttmálan.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir frá at ganga umsóknini á møti vísandi til, at Johan M.
Jacobsen ikki er sonur ella dóttir leigara, og tískil ikki lýkir treytirnar í samtyktini.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í juni 2007, og staðfest varð, at hegnið skuldi skiftast.
Trøðin varð sýnað aftur í desember 2008, og staðfest varð, at hegnið var skift og alt
var í lagi.

Tilmæli:
Kommunustjórin mælir framvegis frá at ganga umsóknini á møti vísandi til, at
Johan M. Jacobsen ikki er sonur ella dóttir leigara, og tískil ikki lýkur treytirnar í
samtyktini.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Ein meiriluti, Jógvan Arge, Leivur Hansen,
Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen mælir til at taka undir við tilmælunum hjá
kommunustjóranum.
Ein minniluti, Heðin Mortensen tekur ikki undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.
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- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 7
atkvøðum fyri og tveimum ímóti.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddi: Heðin Mortensen og Sjúrður Olsen
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 4b
Lýsing av málinum:
Kjartan Dam Joensen søkir um, at yvirtaka trøðna eftir pápanum, Kristoffur S.
Joensen, sála, sum andaðist í februar 2007.
Kjartan Dam Joensen upplýsir í umsóknini, at hann hevur røkt trøðna saman við
pápanum síðani hann byrjaði at leiga hana.
Trøðin liggur beint niðanfyri fótbóltsvøllin á Argjum oman móti Sandá.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá 1969.
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Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Kjartan Dam
Joensen at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008 og staðfest varð at alt var í lagi.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov.
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Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1129
Lýsing av málinum:
Høgni Mohr søkir um, at dótturin, Kristianna Mohr, kann yvirtaka trøðna, sum
hann/konan leiga uppá lívstíð.
Høgni upplýsir í umsóknini, at Kristianna hevur hjálpt til og røkt trøðna saman við
honum.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá 29. november 1963.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Kristionnu Mohr at
yvirtaka traðarsáttmálan við vanligum 3 ára sáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í juni 2007 og staðfest varð at alt var í lagi.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Nevndin samtykti at dóttirin Kristianna
Mohr kann yvirtaka trøðna við einum vanligum 3 ára leigusáttmála.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
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Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1143
Lýsing av málinum:
Arnold Hansen søkir um, at sonurin, Magnus Hansen, kann yvirtaka trøðna, sum
hann leigar.
Arnold upplýsir í umsóknini, at Magnus hevur aktivt tikið lut í arbeiðnum á trøðni,
síðan hann í 1983 flutti aftur til Havnar at búgva. Upplýst verður eisini, at Magnus
mest sum hevur yvirtikið arbeiðið á trøðni.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá áðrenn 15. december 2005.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Magnus Hansen at
yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008 og staðfest varð at hegnið treingir at skiftast.
Tilmæli:
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Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Magnus Hansen at
yvirtaka traðarsáttmálan treytað av, at hegnið verður skift innan 6 mánaðar frá
samtyktini.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1108
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Lýsing av málinum:
Poul Holm Jacobsen søkir um at yvirtaka trøðna eftir pápanum, William Holm
Jacobsen, sála.
Í umsókn, sum William hevur sent inn áður, verður upplýst, at hann og sonurin,
Poul, hava brúkt trøðna í felag.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá 6. november 1997.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Poul Holm
Jacobsen at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í juni 2007 og fekk konan hjá William Holm Jacobsen skriv,
dagfest 23. august 2007, um at trøðin krevur ábøtur. Hegnið krevur ábøtur og
okkurt má skiftast.
Trøðin varð sýnað aftur í desember 2008 og staðfest varð, at hegnið ikki er
umvælt, og at tað nú má skiftast.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Poul Holm
Jacobsen at yvirtaka traðarsáttmálan treytað av, at hegnið verður skift innan 6
mánaðar frá samtyktini.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
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Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1160c
Lýsing av málinum:
John Justinussen søkir um, at sonurin, Símin Justinussen, kann yvirtaka trøðna,
sum hann leigar.
John upplýsir í umsóknini, at hann og sonurin hava báðir brúkt og røkt trøðna tey
seinastu árini.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá áðrenn 15. december 2005.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Símin Justinussen
at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008 og staðfest varð at alt var í lagi.
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Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla
Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1160a, lutur nr. 112
Lýsing av málinum:
Brestir Patursson søkir um, at yvirtaka trøðna eftir pápanum, Hjartvar Signar
Poulsen.
Brestir hevur røkt trøðna saman við pápanum og hann hevur havt seyð gangandi á
trøðni í uml. 5-6 ár.
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Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá áðrenn 15. desember 2005.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Bresti Paturssyni at
yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í juni 2007 og staðfest varð at alt var í lagi.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
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Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 51
Lýsing av málinum:
Sverri Trónd Hansen søkir um, at dótturin, Stephania og maður hennara Anfinnur
Thorsteinsson, kunnu yvirtaka trøðna, sum hann leigar.
Sverri Trónd Hansen upplýsir, at Stephania og Anfinnur hava hjálpt til við trøðni
síðan hann byrjaði at leiga hana.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá áðrenn 15. desember 2005.
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Stephaniu
Thorsteinsson at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Tikið av skrá.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í juni 2007 og staðfest varð at alt var í lagi.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Ein meiriluti, Jan Christiansen, Høgni
Mikkelsen, Leivur Hansen og Jógvan Arge tekur undir við tilmælinum.
Ein minniluti Heðin Mortensen mælir til at steðga við støðutakan til heildarætlan
fyriliggur.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
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Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 8
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Heðin Mortensen, Hildur Eyðunsdóttir, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1146
Lýsing av málinum:
Jógvan Páll Lassen, advokatur, søkir vegna sonin hjá Poul Mohr, Dánjal Paula
Mohr, um at yvirtaka trøðna eftir pápanum.
Í umsóknini verður upplýst, at Dánja Pauli Mohr hevur frá barnsbeini av verið við
til at hoyggja, røkt av rossum, seyði og gæs.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá 26.09.1960
Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007, at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Dánjal Paula Mohr
at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í mai 2007 og staðfest varð at alt var í lagi.
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Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov.

Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1160a, lutur nr. 107
Lýsing av málinum:
Kára Lϋtzen søkir um, at sonurin, Hans Vilhelm Lϋtzen, kann yvirtaka trøðna, sum
hon leigar.
Hans Vilhelm hevur verið við í arbeiðnum á trøðni.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá áðrenn 15. desember 2005.
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Býráðið samtykti tann 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Hans Vilhelm
Lϋtzen at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 19. november 2008: Samtykt at útseta málið til støðulýsing
fyriliggur.
Ískoyti 9. desember 2008:
Trøðin varð sýnað í desember 2008 og staðfest varð at alt var í lagi.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov.
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Viðvíkjandi leigutrøð matr. nr. 1122
Lýsing av málinum:
Elly Nielsen søkir um, at sonurin, Niels Kári Nielsen, kann yvirtaka trøðna, sum
hon leigar.
Elly upplýsir í umsóknini, at Niels Kári hevur hjálpt til og røkt trøðna tey seinastu
23 árini.
Upprunaligi leigusáttmálin uppá trøðna er frá áðrenn 15. desember 2007.
Býráðið samtykti 11. oktober 2007 at loyva ættarliðsskifti fyri tey, ið hava
leigusáttmála við býráðið frá tíðini áðrenn 15. desember 2005.
Trøðin varð sýnað í mai 2007 og staðfest varð at alt var í lagið.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at ganga umsóknini á møti og loyva Niels Kára Nielsen
at yvirtaka traðarsáttmálan við nýggjum 3 ára leigusáttmála.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá
kommunustjóranum.

- Marin Katrina Frýdal krevur málið fyri býráðið.

Býráðið 29. desember 2008: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli hjá Marin Katrinu
Frýdal um, at tá tað er løgdeildin ið er umsitingarmuyndugleikin av
traðarsáttmálunum, sum eisini er samtykt av stjórnini, er tað løgdeildin ið eigur at
koma við tilmæli til politiska myndugleikan, tí eigur málið at verða beint aftur til
løgdeildina umvegis fíggjarnevndina, ið fall við 4 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Halla Samuelsen og
Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl, Vagnur Johannesen,
Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Heðin Mortensen

Blað nr.:

7734

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
29. desember 2008

Formansins merki:

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Inga Dahl,
Vagnur Johannesen, Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Hildur Eyðunsdóttir, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov.
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