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GERÐABÓK

Dato: 28. februar 2008 kl. 17.00
Stað: Fundarhølið í Ráðhúsinum
Málsnr: 28/08-66/08

FUNDARLEIÐARI:
Heðin Mortensen

VIÐ LUTTØKU AV:  LUTTÓK IKKI:
Jógvan Arge
Leivur Hansen
Marin Katrina Frýdal
Hildur Eyðunsdóttir
Elin Lindenskov
Bjarti Mohr
Halla Samuelsen
Inga Dahl
Beate L. Samuelsen
Sjúrður Olsen
Annfinn Brekkstein
Jan Christiansen
Heðin Mortensen

J. nr. 2004002360–7 SG

Høgni Mikkelsen 

LUTTÓK EISINI:

SKRIVARI:
Jens M. Poulsen

PROTOKOLLFØRARI:
Janus Isfeldt
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FORFUNDIR, kl. 17.00

Umboð fyri Føroya Banka, Johnny í Grótinum og Turið Arge umrøddu fíggjarstøðuna í Føroyum og 
í umheiminum og hvørji árin hetta hevur á búskaparstøðuna.

MÁL FYRI OPNUM HURÐUM, kl. 18.00:

28/08 2007-0170

Høgni Mikkelsen hevur boðað frá,  at  honum berst  frá at  røkja starv sí t t  sum 
býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av 
tiltakslimi, ið er Annfinn Brekkstein, eru loknar.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt.

Sambært § 29 í kommunustýrislógini skulu allir limir í føstu nevndunum vera kommunu-
stýrislimir.

Katrin Dahl Jakobsen og Annika Olsen eru farnar í farloyvi.

Verður avgjørt at velja nevnd av nýggjum, stendur øll nevndin fyri vali sambært § 28, 
stk. 4.
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29/08 2004-2713

Umval av sosialu nevnd

Býráðið 30. desember 2004: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Katrin Dahl Jakobsen Leivur Hansen
Jógvan Arge Hildur Eyðunsdóttir
Elin Lindenskov Leivur Hansen
Jan Christiansen Annika Olsen
Beate L. Samuelsen Høgni Mikkelsen

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Halla Samuelsen Leivur Hansen
Jógvan Arge Hildur Eyðunsdóttir
Elin Lindenskov Leivur Hansen
Inga Dahl Jan Christiansen
Beate L. Samuelsen Høgni Mikkelsen

30/08 2004-2713

Umval av mentamálanevndini

Býráðið 30. desember 2004: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Hildur Eyðunsdóttir Leivur Hansen
Katrin Dahl Jakobsen Elin Lindenskov
Jógvan Arge Marin Katrina Frýdal
Annika Olsen Bjarti Mohr
Beate L. Samuelsen Jan Christiansen

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Hildur Eyðunsdóttir Leivur Hansen
Halla Samuelsen Elin Lindenskov
Jógvan Arge Marin Katrina Frýdal
Inga Dahl Bjarti Mohr
Beate L. Samuelsen Jan Christiansen
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31/08 2004-2713

Umval av teknisku nevnd

Býráðið 30. desember 2004: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Marin Katrina Frýdal Jógvan Arge
Katrin Dahl Jakobsen Elin Lindenskov
Leivur Hansen Hildur Eyðunsdóttir
Sjúrður Olsen Jan Christiansen
Høgni Mikkelsen Bjarti Mohr

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Marin Katrina Frýdal Jógvan Arge
Halla Samuelsen Elin Lindenskov
Leivur Hansen Hildur Eyðunsdóttir
Sjúrður Olsen Jan Christiansen
Høgni Mikkelsen Bjarti Mohr

32/08 2004-2713

Umval av byggi- og býarskipanarnevndini

Býráðið 30. desember 2004: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Jógvan Arge Hildur Eyðunsdóttir
Elin Lindenskov Katrin Dahl Jakobsen
Leivur Hansen Marin Katrina Frýdal
Sjúrður Olsen Beate L. Samuelsen
Bjarti Mohr Jan Christiansen

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Jógvan Arge Hildur Eyðunsdóttir
Elin Lindenskov Halla Samuelsen
Leivur Hansen Marin Katrina Frýdal
Sjúrður Olsen Beate L. Samuelsen
Bjarti Mohr Jan Christiansen
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33/08 2004-2713

Umval av heilsu- og umhvørvisnevndini

Býráðið 30. desember 2004: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Elin Lindenskov Katrin Dahl Jakobsen
Marin Katrina Frýdal Jógvan Arge
Hildur Eyðunsdóttir Leivur Hansen
Jan Christiansen Annika Olsen
Beate L. Samuelsen Sjúrður Olsen

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Elin Lindenskov Halla Samuelsen
Marin Katrina Frýdal Jógvan Arge
Hildur Eyðunsdóttir Leivur Hansen
Jan Christiansen Inga Dahl
Beate L. Samuelsen Sjúrður Olsen

34/08 2004-2713

Umval av havnanevndini

Býráðið 30. desember 2004: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Leivur Hansen Elin Lindenskov
Hildur Eyðunsdóttir Jógvan Arge
Marin Katrina Frýdal Katrin Dahl Jakobsen
Bjarti Mohr Høgni Mikkelsen
Annika Olsen Jan Christiansen

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Leivur Hansen Elin Lindenskov
Hildur Eyðunsdóttir Jógvan Arge
Marin Katrina Frýdal Halla Samuelsen
Bjarti Mohr Høgni Mikkelsen
Jan Christiansen Inga Dahl
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35/08 2004-2713

Umval av hvítanesnevndina

Lýsing av málinum – samandráttur:
Sbrt. býráðssamtykt frá 24. november 1988 verður vald ein nevnd við 5 limum at taka 
sær av áhugamálum á Hvítanesi.

3 limir eru valdir av borgarum á Hvítanesi.

Býráðsformaðurin er føddur formaður.

Fimti limurin skal veljast av býráðnum.

Býráðið 30. desember 2004: Vald var Annika Olsen.

Býráðið 28. februar 2008: Vald var Inga Dahl

36/08 2004-2713

Umval av hýruvognsnevndini

Lýsing av málinum - samandráttur:
Sbrt. hýruvognsreglugerðina skulu 3 limir og 3 tiltakslimir veljast í nevndina.

Býráðið 27. januar 2005: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Marin Kathrina Frýdal Leivur Hansen
Katrin Dahl Jakobsen Elin Lindenskov
Sjúrður Olsen Høgni Mikkelsen

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Tiltakslimir:
Marin Kathrina Frýdal Leivur Hansen
Halla Samuelsen Elin Lindenskov
Sjúrður Olsen Høgni Mikkelsen
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37/08 2004-2713

Umval av limi í nevndina fyri fjarhitafelagnum.

Sambært reglugerðini eru 6 limir í nevndini, eisini skulu veljast 2-3 tiltakslimir.

Býráðið 27. januar 2005: Vald vóru

fastir limir:
Elin Lindenskov
Hildur Eyðunsdóttir
Sjúrður Olsen

tiltakslimur:
Katrin Dahl Jakobsen

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

fastir limir:
Elin Lindenskov
Hildur Eyðunsdóttir
Sjúrður Olsen

tiltakslimur:
Halla Samuelsen

38/08 2005-0175

Umval av nevndini fyri grunnin Aberdeen-Tórshavn

Býráðið 17. februar 2005: Tikið av skrá.

Býráðið 17. mars 2005: Meirilutin skjýtur upp, at talið av nevndarlimum verður 7.

Minnilutin skjýtur upp, at nevndin framhaldandi verður ein 6 mannanevnd, har 
kommunustjórin er fastur limur. Grundgevingin er, at minnilutin heldur ikki tað er rætt 
at hækka talið av nevndarlimum, grunda á hækkaðar fíggjarligar útreiðslur fyri 
kommununa, nú talan er um ein nevndarlim meira umframt kommunustjóran.

Atkvøtt varð um meirilutatilmælið, ið varð samtykt við 7 atkvøðum fyri og 6 ímóti.
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Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, 
Marin Katrina Frýdal, Katrin Dahl Jakobsen og Elin Lindenskov

Ímóti atkvøddu: Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen, Jan Christiansen, 
Bjarti Mohr og Annika Olsen.

Minnilutin mótmælir, at minnilutatilmælið ikki varð tikið til atkvøðugreiðslu.

Meirilutin tilnevnir: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Katrin Dahl Jakobsen og Hildur 
Eyðunsdóttir.

Minnilutin tilnevnir: Bjarti Mohr, Annika Olsen og Sjúrður Olsen.

Býráðið 28. februar 2008:
Meirilutin tilnevnir: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Halla Samuelsen og Hildur 
Eyðunsdóttir.

Minnilutin tilnevnir: Bjarti Mohr, Inga Dahl og Sjúrður Olsen.

39/08 2005-0182

Umval av nevndini fyri Listasavni Føroya.

Sambært § 4 í viðtøkunum fyri listasavnið velur landsstýrið ein lim, sum er formaður, 
Tórshavnar kommuna ein, Listafelag Føroya ein og felagið Føroysk Myndlistafólk ein.

Nevndin verður vald fyri eitt 3-ára skeið.

Býráðið 17. mars 2005: Vald varð Hildur Eyðunsdóttir sum limur og Katrin Dahl 
Jakobsen sum varalimur.

Býráðið 28. februar 2008: Vald varð Halla Samuelsen fyri Katrin Dahl Jakobsen.
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40/08 2006-0258

Umval av bygginevndini fyri nýggjum ellisheimi Yviri við Strond sambært § 36 í 
kommunulógini.

Býráðið 26. januar 2006: Tikið av skrá.

Býráðið 27. apríl 2006: Valdar vórðu Katrin Dahl Jakobsen og Beate L. Samuelsen.

Býráðið 28. februar 2008: Vald varð Halla Samuelsen fyri Katrin Dahl Jakobsen.

41/08 1999-0345

Umval av bygginevndini fyri Høllina á Hálsi sambært § 36 í kommunustýrislógini.

Býráðið 25. oktober 2007: Vald vórðu Katrin Dahl Jakobsen og Jan Christiansen.

Býráðið 28. februar 2008: Vald varð Halla Samuelsen fyri Katrin Dahl Jakobsen.

42/08 2008-0025  LA

Broyting av byggisamtykt fyri Kirkjubø/Velbastað

Lýsing av málinum - samandráttur.
Í sambandi við at umsókn er komin um byggiloyvi til serliga stórt bilhús í Kirkjubø, er 
s t a ð f e s t ,  a t  o n g a r  á s e t i n g a r  e r u  u m  b i l h ú s  í  g a l d a n d i  b y g g i s a m t y k t  f y r i  
Kirkjubø/Velbstað.

Í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu er mesta vídd 50 fermetrar. 
Harumframt hevur tað ávirkan á støddina á sethúsunum, um víddin er yvir 35 fermetrar.

Vísandi til siðvenju, kann aktuella málið í Kirkjubø útsetast, meðan arbeitt verður við 
broyting av byggisamtyktini.

Eft i r  t i lmæli  f rá  Bárði  Larsen,  ráðgeva verður  við hesum hei t t  á  byggi- og  
býarskipanarnevndina um at broyta galdandi byggisamtykt fyri Kirkjubø/Velbastað 
soleiðis, at har ivamál eru, verða ásetingarnar í almennu byggisamtyktini fyri 
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Tórshavnar kommunu galdandi. Harumframt verður mælt til at aðrar smávegis 
broytingar verða framdar.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at broyta galdandi byggisamtykt fyri 
Kirkjubø/Velbastað soleiðis,  at  har ivamál eru, verða ásetingarnar í  almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu galdandi. Harumframt verður mælt til at 
aðrar smávegis broytingar verða framdar.

Byggi- og býarskipanarnevndin 4. februar 2008: Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinum. 

Býráðið 28. februar 2008: Tikið av skrá.

43/08 2005-2732

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- o g  
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.
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Býararkitekturin mælir ti l ,  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 hvíta-
nesnevndina 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.

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. 
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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. 

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.

44/08 2007-3265 

Umsókn um broyting av byggisamtyktini fyri Hvítanes

Lýsing av málinum – samandráttur:
Í umsókn dagf. 30. oktober 2007, søkir Sp/f MH-bygg v/ Magna Brøðraberg, ið er eigari 
av matr. nr. 83a á Hvítanesi, um at byggisamtyktin fyri Hvítanes verður broytt.

Talan er um at víðka sethúsaøkið suðureftir við uml. 5.000 m2 og leggja 7 grundøkir í 
framhald av byggiætlan, sum Magni Brøðraberg fyrr hevur fingið loyvi til.  
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Ætlanin er at leingja vegin frá verandi útstykking og leggja grundøkir oman fyri vegin 
ímeðan økið niðan fyri vegin, oman ímóti sjónum, verður frílendi.

Sambært heildarætlan fyri Hvítanes, er hetta økið lagt út til framtíðar stovnsøki.

Tilmæli: 
Býararkitekturin mælir frá at ganga umsóknini á møti vísandi til heildarætlan fyri 
Hvítanes, har hetta økið er útlagt til stovnsøki.

Byggi- og býarskipanarnevndin 26. november 2007: Nevndin samtykti at útseta 
málið.

Hvítanesnevndin 31.  januar  2008:  Nevndin tekur  undir  við  t i lmælinum hjá  
býararkitektinum um ikki at ganga umsóknini á møti.

Tilmæli: 
Býararkitekturin mælir frá at ganga umsóknini á møti vísandi til heildarætlan fyri 
Hvítanes, sum arbeitt verður við.

Býararkitekturin mælir tó til at byggisamtyktin verður regulerað soleiðis, at verandi B-
øki verður víðkað uml. 28 m suðureftir, sí kortskjal dagfest 01.02.08.

Byggi- og  býarsk ipanarnevndin  4 .  februar  2008:  Samtykt at taka undir við 
tilmælinum.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

45/08 2007-3478

Umsókn frá Verkfrøðingastovuni vegna P/F Poul Michelsen, P/F Ognarfelagið SK 
og P/F Postverk Føroya um broyting av almennu byggisamtyktini fyri B5-vinnuøki 
við Hoyvíksvegin og samsvarandi Broyting fyri Serstøku byggisamtykt nr. 7.

Lýsing av málinum – samandráttur:
Ætlanin er at víðka B5-vinnuøki uml 27 m eystureftir, soleiðis at partar av 1316 a,1316 
e (eigari P/F Poul Michelsen) og 1317 a (eigari P/F Ognarfelagið SK-P/F Postverk
Føroya ) verða broyttir frá A1-øki til B5-øki í almennu byggisamtyktini og samsvarandi
frá A2-øki til D-øki í serstøku byggisamtykt nr. 7
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Markið ímillum bústaðar- og vinnuøki hevur í dag eitt lítið knekk upp á uml. 27 m við 
ognina hjá P/F Postverk Føroya. Hetta kom tá ið byggisamtyktin var broytt í 1999, mál 
nr. 1999-1241 og 1999-1242.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at ganga umsóknini á møti og broyta 
almennu byggisamtyktina og serstøku byggisamtykt nr. 7 sambært kortskjali dagf. 31. 
jan 2008.

Byggi- og  býarsk ipanarnevndin  4 .  februar  2008:  Samtykt at taka undir við 
tilmælinum, treytað av at matrikulmarkini verða umskipað tilsvarandi.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

46/08 2008-0179

Raðfesting av íløgum fyri Fríðkan av býnum 2008

Umsitingin ynskir at raðfesta niðanfyri upphæddir á íløgukontoini fyri 2008 soleiðis:  

Kirkjugarðar
Kirkjugarðurin 
v/Velbastaðvegin 1.500.000 loypandi arbeiði
Aðrir kirkjugarðar 200.000 loypandi arbeiði
Kirkjugarðar 1.700.000kr 

Umframt, sí niðanfyristandandi:
Síðuvegir, atkoma, gøtur .o.a., 200.000 kr  av fríðkan av býnum.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at samtykkja omanfyri standandi íløgur.

Byggi- og  býarsk ipanarnevndin  4 .  februar  2008:  Samtykt at taka undir við 
tilmælinum., og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir byggi-
og býarskipanarnevndini.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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47/08 2007-3300

Kloakkarbeiði fíggjað av íløgum.

Lýsing av málinum – samandráttur:
Umsitingin leggur fram frágreiðing um ætlaðu arbeiði, ið verða at fíggjað av íløgum.

Tekniska nevnd 8. november 2007: Ronald F. Poulsen legði fram ætlanina.

Heilsu- og umhvørvisnevndin 20. november 2007: Ronald F. Poulsen legði fram 
ætlanina.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at staðfesta framløgdu ætlanina.

Tekniska nevnd 7. februar 2008: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at 
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 

- Talan er um at markað síðstu t.kr. 3.550 til kloakk í Nólsoy, tá eru allar t.kr. 15.000 
markaðar.

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at marka tær seinastu 
3.550.000 krónurnar á íløguætlanini fyri kloakkir 2008 til kloakk í Nólsoy. 

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

48/08 2008-0230

Reinsan av Vestaru vág stig lll
Rættará niðari partur – Kloakk - Bøgøta –Vágsbotn

Lýsing av málinum – samandráttur:
Sambært ætlanini viðv. “Reinsan av Vestaru Vág, er rest av stig lll, eftir at gera. Hetta 
arbeiðið umfatar niðasta partin av Rættará, pumpubrunn úti við lágubrúgv, trýstleiðing 
heim til pumpubrunn í Bøgøtu, har tað verður bundið í leiðingina í Vágsbotni. Sp/f 
Martin E. Leo, ið hevur projekterað hinar partarnar, er biðin um at proektera og hava 
eftirlit við hesum arbeiðinum.
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Fíggjarlig viðurskifti:
Sambært íløguætlanini eru settar 3,5 mill. kr. til nevnda kloakkarbeiðið.

Ætlanin er at fara undir projektering beinanvegin, so arbeiðið kann byrja til várs.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta 3,5 mill. kr. til arbeiðið 
(projektering og eftirlit íroknað) fíggjað av íløgum fyri kloakkir í 2008. 

Tekniska nevnd 7. februar 2008: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at 
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 

- Biðið verður um kr. 500.000,- til projektering av útbjóðingartilfari at fíggja av konto 
fyri íløgur.

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at játta kr. 500.000,-
til projektering av útbjóðingartilfari at fíggja av konto fyri íløgur.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

49/08 2008–0231

Kloakk fram við Hoydalsá, partur av stig ll

Lýsing av málinum – samandráttur. 
Sambært ætlan fyri kloakkarbeiði í 2008, er ætlanin at halda fram við stigi ll, ið fevnir 
um kloakk við pumpubrunni norðan fyri Eystara Ringveg (Hilmar Kass), íð er framhald 
av arbeiðinum undir Svartafossi.

Fíggjarlig viðurskifti:
Sambært íløguætlanini eru settar 2,5 mill. kr. til nevnda kloakkarbeiðið.

Ætlanin er at fara undir projektering beinanvegin, so arbeiðið kann verða liðugt til várs.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta 2,5 mill. kr. til arbeiðið 
(projektering og eftirlit íroknað) fíggjað av íløgum fyri kloakkir í 2008.

Tekniska nevnd 7. februar 2008:  Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at 
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
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- Biðið verður um kr. 300.000,- til projektering av útbjóðingartilfari at fíggja av konto 
fyri íløgur.

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: :  Samtykt at mæla býráðnum til at játta kr. 300.000,-
til projektering av útbjóðingartilfari at fíggja av konto fyri íløgur.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

50/08 2008-0257 

Nevndarviðgerð: Glyvursvegur 5. byggistig – Eykajáttan í sambandi við goymslu í 
grótbrotinum á Glyvursnesi til avgrevstur og broyting av vegaskráum í ovara borð

Lýsing av málinum – samandráttur:
Víst verður til mál j. nr. 2007-2302 : Nevndarviðgerð: Glyvursvegur 5. byggistig –
Útbjóðing Arbeiðstøka.

Í sambandi við grevstrararbeiði av 5. stigi av Glyvurvegi er tað staðfest, at tilfarið, ið 
ætlanin er at nýta til ífyllu v.m., ikki kann nýtast til vegarbeiðið. Heldur ikki ber til at fáa 
tilfarið flutt á lendið hjá bóndanum, tí tað er so vánaligt. Neyðugt hevur tí verið at flutt 
tað út í grótbrotið á Glyvursnesi, har ætlaða tyrvingarplássið skal gerast.

Umsitingin fekk øll neyðug loyvir til vega at leggja yvirskotstilfar til bóndan Poul 
Müller í sambandi við grevsturin, hetta fyri at sleppa frá at koyra tilfarið niðan í 
Húsahagan. Meiningin var at fáa økið hjá bóndanum til slótturbø.

Nú arbeiðið er byrjað av álvara, vísir tað seg, at tilfarið gjøgnumgangandi er sera 
vánaligt. Kanningar á starvsstovu og hjá Landsverk vísa, at tilfarið er óegnað til at nakað 
kann vaksa í tí. Bóndin hevur sýtt fyri at taka ímóti tilfarinum. Tó er nakað av tilfari 
uttan svørð lagt á goymslu í grótbrotinum til skráar, men her má annað tilfar blandast 
uppí, fyri at tað kann brúkast sum rájørð. Mold er so at siga ongin á økinum. Her má 
finnast ein onnur loysn og mold fáast til vega aðrastaðni frá.

Vegaøkið og alt Glyvursnes er ridluskriðaøki og ikki er loyvt at koyra nakað tilfar yvir 
um Sandá. Hetta hevur ført við sær, at umsitingin hevur verið noydd at troyta arðar 
møguleikar í sambandi við yvirskotstilfar.

Grótbrotið á Glyvursnesi er einasta loysnin sum er. Tvey økir eru nýtt sum fyribilslagur, 
tað er økið A og B. Tað triðja økið C verður brúkt til endaliga goymslu. A og B liggja 
sunnanvert í grótbrotinum og C liggur norðanvert niðan ímóti beninum. Økið C er 
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umleið 6.000 m², 100 m langt og 60 m breitt. Umsitingin hevur gjørt eitt uppskot til 
avtalu við Búnaðarstovuna og bóndan um økini.

Loysn A:
Fyri at kunna nýta økið C, er verandi vegur niðan á benið hampaður, ein vegur er 
gjørdur fram við beninum og eitt tippi er fyrireikað. Lastbilar koyra frá vegagerðini 
“Glyvursvegur 5. byggistig” og út til økið C. Fylt verður síðani í tveir sokallaðar Grísar, 
og koyrt verður niðan á benið og vippa út av tippinum. Benið er umleið 20 m høgt. Á 
henda hátt ber til at fáa eina goymslu, sum tekur umleið 70.000 m³ lm.

Loysn B:
Arbeitt hevur eisini verið við at kanna møguleikan at leggja tilfarið upp í rúgvu niðri á 
sløttum, men henda loysnin ber ikki til í veruleikanum. Tilfarið er ikki til at koyra á við 
tungum maskinum, og ikki ber til at fylla hægri enn 3 m. Loysn B er tískil vrakað.

Økonomisk viðurskiftir:
Tá ikki ber til at koyra tilfar til bóndan sum ætlað í útbjóðingartilfarinum, inniber hetta 
fylgjandi:

1. Strekkið verður longri. Tað er frá bóndanum Poul Muller og út í grótbrotið á 
Glyvursnesi. Víst verður til avtaluseðil nr. 1 millum Articon P/f og Tórshavnar 
kommunu. Meirkostnaður kr. 300.000,-.

2. Loysn A hevur eina meirútreiðslu tilskilað niðanfyri:
a. Planering av vegi niðan á benið – planerað verður við 0-50 og trumlað. Longd 120 

m. Kostnaður kr. 160.000,-.
b. Gerð av vegi fram við beninum uml. 80 m. Kostnaður kr. 120.000,-.
c. Gerð av rampu og stoppklássa uppi á beninum. Kostnaður kr. 45.000,-.
d. Lessing frá fyribilsgoymslu 8 kr/m³ lm, koyring við Grísum 12 kr/m³ og dosing 5 

kr/ m³ lm, tvs. 25 kr/ m³ lm at fáa tilfarið frá fyribils goymslu og niðan í økið C. 
Um vit rokna við 70.000 m³ lm gevur hetta kr. 1.750.000,-.

e. Ein verjugarður av gróti verður gjørdur um neyðugt niðri í brotinum fyri at halda 
tilfarið innan fyri økið C. Hetta kostar kr. 275.000,- uttan veiting av gróti. Ætlanin 
er at fáa grót til vega frá Tórshavnar Havn, sum liggur í brotinum. Veiting av gróti 
er mett til kr. 200.000,-.

3. Samlað meirveiting er mett til kr. 3.000.000,- v/mvg.
Víst verður til avtaluseðil nr. 9 millum Articon P/f og Tórshavnar kommunu.

Kunning til TN um vegakráar í ovara borð:
Neyðugt verður eisini at leggja skráan niður í ovara borð á “Glyvursvegur 5. byggistig. 
Hetta inniber ein meirkostnað. Ein kann samanlíkna støðuna við vegarbeiðið 
“Sambindingarvegur Klingran – Løgmannabreyt”.
Umsitingin hevur latið gjørt supplerandi kanningar til gjørdar graviroyndir á økinum við 
Georadara. Nýggir tvørskurðir verða í løtuni gørdir út frá viðurskiftunum á staðnum. 
Endaligu meirnøgdirnar eru ikki tøkar enn.
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Eisini má tilfar til skráar sum rájørð fáast til vega aðrastaðni frá til at blanda uppí tilfar 
frá staðnum, sum er á goymslu í grótbrotinum á Glyvursnesi. Eisini má mold fáast til 
vega til skráarnar.
Talan verður eisini talan um minniveiting tí t.d. verður onki tilfar koyrt niðan í 
Húsahagan.
Ein endalig uppgerð verður gjørd, og málið um skráar og eyka játtan til hetta arbeiðið 
verður lagt fyri nevndina aftur skjótast.
Roknað er við 10% til ókent í samlaðu kostnaðarmetingini fyri alt vegaarbeiðið. Tað er 
umleið kr. 2.000.000,-.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, umvegis fíggjarnevndina og býráðið, at 
játta kr. 2.000.000,- í sambandi við meirkostnað í sambandi við at sleppa av vit 
yvirskotstilfar.

Tekniska nevnd 7. februar 2008: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og 
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina við áheitan um at fíggja meirkostnaðin av 
verkætlanini fyri kloakkleiðingina frá útstykkingini undir Kongavarða (j. nr. 2007-0292).

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
teknisku nevnd.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

51/08 2007-1213

Rottangaplássið

Lýsing av málinum – samandráttur:
Leiðarin á kommunalu brennistøðini greiðir frá málinum um rottangaplássið.

Heilsu- og umhvørvisnevndin 24. apríl 2007: Kunnað varð um málið, og notat j. nr. 
2007-1213/2 varð lisið upp.

- Sum greitt varð frá um málið á seinasta fundi, og sum framgongur av notati j.nr. 2007-
1213/2,  er  tørvur á einhvørjari  skjótari  loysn fyri  at  loysa trupulleikarnar á 
rottangaplássinum, um rottangatømingin skal halda fram.
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Tilmæli:
Leiðarin á KB mælir til, at farið verður undir at gera neyðugar fyrireikingar til at 
etablera nýtt framkomið rottangapláss í grótbrotinum á Glyvursnesi, og at fígging verður 
avsett av íløgum. Nýtt rottangapláss skal helst verða liðugt innan 1-2 ár.
Samstundis mugu fyribils tiltøk fremjast á verandi rottangaplássið við t.d. tangum til 
rottangaevjuna. Mælt verður til at innkeyp av 1-2 tangum verður fíggjað av rakstri, og at 
innkeyp av fleiri tangum komandi ár verður fíggjað av íløgum.

Heilsu- og umhvørvisnevndin 2.  mai  2007:  Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinumm hjá leiðaranum á kommunalu brennistøðini.

Ískoyti:
KB fekk tilboð uppá tanga til rottangaevju um mánaðarskifti juni/juli, og bílegging uppá 
1 tanga til rottangaevju varð gjørd seinast í august. Tangin er tó ikki komin til landið 
enn. Síðani er tilboð upp á fundament eisini fingið til vega.
Samlaði kostnaðurin fyri tangaloysnina gerst væl hægri enn upprunaliga mett. 
Kostnaðurin fyri ein tanga, íroknað flutning, fundament, uppseting, 10% ókent og mvg 
verður á leið kr. 640.000 í mun til metingina á kr. 300.000.
Hesin kostnaður fyri ein goymslutanga (kr. 640.000) verður fíggjaður av rakstri í ár 
(2007). 
Í 2008 eru avsettar kr. 2.000.000 til rottangatøming. Harav var ætlanin at gera avtalu við 
IRF um tøming av 2000 rottangum á kr 310 pr. stk. Og nýta restina av teimum kr. 
2.000.000 til goymslutangar. Um IRF skal tøma 2000 rottangar, er fíggjarligt rúm fyri 2 
goymslutangum, meðan upprunaliga málið var at fáa til vega 6 goymslutangar, fyri at 
nøkta tørvin.

Av tí at evjan framvegis er rættiliga bleyt, hóast hon hevur ligið á plássinum eina tíð, er 
tað bráðneyðugt at gera ein verjugarð í eystara borði á rottangaøkinum, fyri at 
fyribyrgja, at evja skolar oman av plássinum. Hesin verjugarður átti upprunaliga at vera, 
sambært góðkenningini, men er ikki har, helst er hann spardur burtur. Kostnaðurin av at 
gera ein tílíkan garð er kr. 0,9 mió. 

Skipað rottangatøming varð sett í gongd á heysti í 2006 og á vári 2007 vóru umleið 
helvtin av rottangunum (umleið 2000) í Tórshavnar kommunu tømdir. Tá mátti tømingin 
halda uppat, tí umstøður vóru ikki til at handfara meiri evju. Av tí sama mátti evjan frá 
umleið 300 tangum avskipast á pláss hjá IRF, og hevur Tórshavnar kommuna bundið 
seg til at taka ímóti somu nøgd aftur frá IRF. Síðani várið 2007 eru tí einans gjørdar 
bárðfeingis tangatømingar, umframt tøming av reinsiverkum.

Leiðarin á KB metir tað ikki vera vera forsvarligt at seta gongd á aftur skipaða 
rottangatøming fyrr enn fysisku umstøðurnar á móttøkuplássinum eru nøktandi, tí evjan 
kann ikki handfarast og goymast trygt undir núverandi umstøðum.
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Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á kommunalu brennistøðini mæla til:
1. At verjugarður verður gjørdur beinanvegin og fígging áljóðandi kr. 0,9 mió. fingin 

til vega av íløgum fyri 2008 (víst verður til skjal nr. 2007-1213/5)
2. At taka støðu til innkeyp av fleiri goymslutangum, tá ið royndir við fyrsta tanganum 

fyriliggja
3. At uppraðfesta nýtt framkomið rottangapláss, ið skal vera undir taki í grótbrotinum 

á Glyvursnesi, so tað kann vera liðugt um 1 ár.
Mett verður, at kostnaðurin fyri projektering verður uml. 0,5 mió.

Heilsu- og umhvørvisnevndin 12. desember 2007: Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinum.

Ískoyti:
Kommunala Brennistøðin hevur biðið um undirhondsboð frá J&K Petersen og Articon 
uppá at gera arbeiðið. Articon átti lægri boðið á kr. 694.300 u/MVG. Við 10% ókendum, 
12 % ráðgeving og eftirlit, og 6,25 % MVg kemur arbeiðið í alt at kosta kr. 899.986.

Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á kommunalu brennistøðini mæla til:
1. At taka av tilboðnum frá Articon áljóðandi kr. 694.300 og játta kr. 0,9 mió. av 

íløgum fyri 2008 (av karminum til nýtt tyvingarpláss á Glyvursnesi) til verjugarð á 
rottangaplássinum í Húsahaganum.

2. At játta kr. 0,5 mió. av íløgum fyri 2008 (karminum til nýtt tyrvingarpláss á 
Glyvursnesi) til at projektera nýtt rottangapláss í grótbrotinum á Glyvursnesi.

Heilsu- og umhvørvisnevndin 12. februar 2008: Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinum hjá tekniska stjóranum, býarverkfrøðinginum og leiðaranum á kommunalu 
brennistøðini og beina málið um fíggjarnevndina í býráðið.

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
heilsu- og umhvørvisnevndini.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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52/08 2005-1685

Umsókn  um góðkenn ing  av  b roy t ingum í  v ið tøkunum fy r i  E iga ra fe l ag ið  
Maritugøta.

Lýsing av málinum - samandráttur.
Limirnir í Eigarafelagnum Maritugøta hava á aðalfundi 25. juni 2007 samtykt at broyta 
viðtøkurnar fyri eigarafelagið.

Sambært galdandi viðtøkum, skal Tórshavnar býráð góðkenna broytingar í viðtøkunum, 
og Eigarafelagið heitir í skrivi frá 5. oktober 2007 á Tórshavnar býráð um at góðkenna 
broyttu viðtøkurnar.

Talan er um hesar broytingar:

Í § 6, nr. 3 verður ásett, at talið á nevndarlimum er fimm. 
Í gomlu viðtøkunum var ásett, at talið á nevndarlimum er tríggir.

Í § 8 verður ásett, at felagið verður stýrt av eini 5-mannanevnd, sum verður vald á 
aðalfundi. 
Í gomlu viðtøkunum var ásett, at felagið verður stýrt av eini 3-mannanevnd, sum verður 
vald á aðalfundi.

Í § 8 verður harumframt sett inn sum nýggj áseting: ”Nevndarlimirnir verða so vítt 
gjørligt valdir fyri 2 ár á rað. Nevndarlimirnir sita, soleiðis at øll nevndin so vítt sum 
gjørligt ongantíð verður skift út í senn.

Roynt verður so vítt gjørligt, at øll byggistigini eru umboðað í nevndini.”

Talan er ikki um aðrar broytingar enn tær omanfyri nevndu. 

Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á løgdeildini mæla fíggjarnevndini og býráðnum til at 
góðkenna broyttu viðtøkurnar fyri Eigarafelagið Maritugøta.

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
tilmælinum.

Býráðið 28. februar 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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53/08 2001-1587

Sankta Frants - nýbygging av smábarnaskúla

Lýsing av málinum - samandráttur:
Katólska kirkjan, fransiskanarsystrarnar, fóru undir at byggja kirkju, kleystur, skúla og 
barnagarð í 1932. H.C.W. Tórgarð, arkitektur gjørdi tekningarnar, og skúlin varð vígdur 
í 1933.

Í 1953 varð skúlin útbygdur, bæði við fimleikahøll og fleiri skúlastovum, í seksti- og 
sjeytiárunum varð skúlin aftur víðkaður.

Bygningurin er bygdur sum timburbygningur frá 1 hædd til 3 hæddir. Ein partur hevur 
kjallara.

Skúlin er ein tveysporaður skúli og hevur í dag 350 næmingar, og 40 starvsfólk arbeiða 
á skúlanum.

Grundøki:
Matr. nr. 779 f, stødd 4846 fermetrar.
Verandi ábygging 1246,00 fermetrar ábygging 0,26
Verandi nýtsluøki 3300,85 fermetrar nettonýtslustig 0,68

Sambært ásetingum fyri A1 og D3 grundumráði, ið skúlin liggur í, má byggistigið ikki 
fara upp um 0,3, og nettonýtslustig ikki fara upp um 0,3.

Verandi støða
Bygningurin hevur stórar trupulleikar við plásstroti, brunatrygd og arbeiðsumhvørvi.

Útbyggja skúlan
Í norðara skúlagarði verða bygdar 4 skúlastovur við tilhoyrandi felagsrúmum, 407 m². 
Bygningurin verður í einari hædd.

Við tað at økið verður tikið frá verandi skúlagarði, má víðkast um skúlagarðin við øki 
frá Fransiskanarsystrunum.

Kostnaðarmeting 407 m² x 16.000= kr. 6.512.000,00 uttan MVG. Útbyggingin av 
skúlanum nøktar tørvin fyri skúlastovum til smærru flokkarnar, og byggjast kann uttan 
at órógva skúlagongdina munandi.

Neyðugt verður við undantaksloyvi fyri nettonýtslustigið og góðkenning frá granna, 
Skógrøkt landsins.

Verandi skúlabygningur:
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Tað verður neyðugt at brunatryggja verandi bygning, og at dagføra VVS, el-skipanina 
og ventilatiónskipanina.

Hesi arbeiði kunnu gerast stigvís. Rúmsháttari verður í gamla skúlanum, um yngru 
næmingarnir flyta í nýggja skúlan.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og deildarleiðarin í mentamálum mæla til at skúlin verður útbygdur við 
4 skúlastovum, og at málið verður beint í byggi- og býarskipanarnevndina, har søkt 
verður um loyvi at byggja í norðara skúlagarði.

Mentamálanevndin 26. februar 2003: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá trivn-
aðarstjóranum og deildarleiðaranum.

Eisini samtykt at kanna møguleikan at ogna/leiga økið eystanfyri, norðanfyri og vestan-
fyri nýbygningin, og at leggja málið fyri aftur mentamálanevndina.

Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir frá yvirhøvur at útbyggja Sankta Frans skúla vísandi til:

at alt ov nógv er bygt á økið sum er.
at ferðsluviðurskiftini í økinum eru út av lagi vánalig.
at nýggi smábarnaskúlin kemur alt ov tætt at kirkjuøkið og alt ov tætt at skógfriðaðum 

øki.

Byggi- og býarskipanarnevndin 24.  mars 2003: Málið varð framlagt, umsitingin 
arbeiðir víðari við málinum.

Ískoyti:
Umsitingin hevur arbeitt víðari sambært samtyktini frá BB 24. mars 2003.

Umsitingin hevur gjørt eitt uppskot til verkætlan, har ein nýbygningur verður bygdur á 
sjálstøðugari matr., sum verður fingin til vega eftir fylgjandi leisti:

Sambært fyribils kanningum, skal býtið av matr. skipast eftir hesum leisti.

Matr.nr 779a skal lata 890 m²
Matr.nr.779b skal lata 20 m²
Samlað gevur hetta: 1710 m²

Umrøddu matriklar liggja í D3, har ásetingarnar um bygging eru:

Byggistig: 0,25
Nettonýtslustig: 0,30
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Roknað verður við nýbygging uppá uml. 400 m².

Sambært hesum uppskoti er hædd tikin fyri, at skúlabygningurin er fluttur niðan á matr. 
nr. 779b, soleiðis at hann ikki liggur so tætt upp at kirkjuni.

Kirkjan er ein sera vakur bygningur og eigur at sleppa at standa so eksponeraður sum til 
ber.

Henda ætlan innber, at matr. nr. 779b søkir um at fáa sundurbýtt ognina har latið verður 
uml. 820 m² til ætlanina saman við ein part 890 m² frá matr.nr. 779a.

Hesir báðir partarnir skulu leggjast saman til ein sjálvstøðuðan matrikul uppá uml. 1710 
m² við atkomurætt yvir matr.nr. 779f upp á 4 m breiðan vegaskap. Tekning j. nr. 
200101587-21.

Skeyti upp á matr. eru fingin til vega og vera kannað fyri servituttir o.a. Eftir er eisini at 
kanna skógfriðingarmyndugleikar og aðrar avvarðandi myndugleikar.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at nevndin samtykkir at taka undir við
nýggju verkætlanina, so arbeiðast kann víðari við málinum.

Byggi- og býarskipanarnevndin 23. juni 2003: Samtykt at taka undir við tilmælinum 
hjá tekniska stjóranum og býararkitektinum.

Ískoyti:
22. mars 2005:

Umsókn, dagfest 4. februar 2004, var send náttúrufriðingarnevndini um at byggja skúla 
samb. hjáløgdu tekning, sí j. nr. 200101587-35.

Náttúrufriðingarnevndin avgjørdi ikki at viðmæla umsóknini, sí j. nr. 200101587-34.

Nýggj umsókn, dagfest 24. juli 2003, var send náttúrufriðingarnevndini um at byggja 
skúla samb. hjáløgdu tekning, sí j. nr. 200101587-39.

Yvirfriðingarnevndin viðmælti umsóknini, sí j. nr. 200101587-48.

Verður skúlin á uml. 430 m² bygdur í skúlagarðinum, har skýlini eru, sí kort 1, skulu 
uml. 420 m² frábýtast matr. nr. 779a, sí kort 2.

Ætlanin er at frábýta 810 m² frá 779a og 700m² frá 779b til grønt spæliøki, sí kort 2.

Umrøddu matriklar liggja í D3, har ásetingarnar um bygging eru:
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Byggistig : 0,25
Nettonýtslustig: 0,30

Grundøki:
Matr. nr. 779f, stødd 4846 fermetrar.
Verandi ábygging 1246,00 fermetrar ábygging 0,26

Verandi nýtsluøki 3300,85 fermetrar nettonýtslustig 0,68

Um 1930 m² verða lagdir afturat 779f verður byggistigið: 1676 : 6776 = 0,25. Netto-
nýtslustigið verður: 3730,85 : 6776 = 0,55.

Núverandi vídd á matr. nr. 779a er 4035 m. Frábýtast skulu 1230 m², soleiðis at samlaða 
víddin verður 2805 m². Á matr.nr. 779a stendur bygningur sum er bústaður hjá 
franciskanarasystrunum, 315 m² til víddar, umframt katólska kirkjan, sum er 176 m² til 
víddar.

Núverandi vídd á matr. nr. 779b er 3024 m². Frábýtast skulu 700 m², soleiðis at samlaða 
víddirn verður 2324 m². Á matr. nr. 779a standa eini sethús 110 m² til víddar, umframt 
ein partur av katólsku kirkjuni.

Viðmerkjast skal, at katólska kirkjan stendur á bæði matr. nr. 779a og matr. nr. 779b, og 
at tað var ein treyt frá kommununi, at markið var broytt, soleiðis at kirkjan kom at 
standa á einum matr. nr. Henda broyting er ongantíð gjørd.

Tilmæli:
Býararkitekturin mælir nevndini til at viðmæla, at Tórshavnar kommuna fer undir at
keypa nevndu fermetrar og at beina málið í fíggjarnevndina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 4. apríl 2005: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti:
Umsitingin hevur við atliti til undanfarna samtykt í byggi- og býarskipanarnevndini 4. 
apríl 2005 mett, at neyðugt er at senda málið til grannahoyringar vísandi til, at orsøkin 
fyri, at kommunan fer undir at keypa lendið, er at kommunan umhugsar at byggja meira 
á økinum, og at ein slík bygging vil krevja frávik frá ásetingunum um nettonýtslustig 
fyri økið.

Tilmæli:
Býararkitekturin mælir nevndini til at senda málið til grannahoyringar fyri at hoyra 
grannarnar um ætlaninar um bygging, sum treytar frávik til krøvini um nettonýtslustig 
fyri økið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 11. apríl 2005: Nevndin samtykti at senda málið til 
grannahoyring.
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Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at taka undir við samtyktini frá byggi- og 
býarskipanarnevndini 4. apríl 2005.

Ískoyti:
Málið hevur verið til grannahoyringar, viðmerkingarnar verða viðgjørdar á fundinum.

Tilmæli:
Býararkitekturin mælir til, at nevndin góðkennir ætlanina, so at arbeiðast kann víðari við 
málinum.

Meðan málið varð viðgjørt, var Magni ikki á fundi.

Byggi- og  býarskipanarnevndin  13 .  juni  2005:  Nevndin samtykti at góðkenna 
ætlanina, og at atlit verða tikin til viðmerkingarnar frá grannum um at útvega fleiri 
bilstøðlar á skúlaøkinum.

Ískoyti:
Nýggjur smábarnaskúli við Sankta Frans skúla.
Ætlanin er at byggja nýggjan skúla til forskúla, 1. flokk og frítíðarskúla til forskúla.

Nýggi bygningurin verður skipaður sum ein sjálvstøðugur bygningur, sum verður 
bygdur leysur av gamla skúlanum.

Fyri at keypa lendið er neyðugt at gera eitt skitsuuppskot.
Biðið verður um kr. 500.000,00 til liðugtgerð av byggiskrá og skitsuprojekt. Av serligum orsøk-
um er byggiskráin ikki gjørd liðug.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta peningin kr. 500.000,00 av 
íløguætlanini á skúlaøkinum til at gera byggiskrá og skitsuuppskot.

Mentamálanevndin 30. november 2005: Samtykt at játta kr. 350.000,00 av íløgu-
ætlanini á skúlaøkinum til at gera byggiskrá og skitsuuppskot og at beina málið, um 
fíggjarnevndina, í býráðið.

Fíggjarnevndin 7. desember 2005: Samtykt at beina málið aftur í mentamálanevndina 
at fáa greiðu á, hvat byggiskrá og skitsuprojekt skal gerast fyri, vísandi til samtykt 26. 
februar 2003 um 4 skúlastovur og tilmæli um nýggjan skúla til forskúla, 1. flokk og 
frítíðarskúla til forskúlan.

Ískoyti:
Byggi- og býarskipanarnevndin samtykti tann 13. juni 2005, at atlit skulu verða tikin til 
viðmerkingarnar frá grannum um at útvega fleiri bilstøðlar á skúlaøkinum enn teir 9 
bilstøðlarnar, sum er minstakrav til bilstøðlar sambært byggisamtyktini til ein bygning á 
430 m².
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Umsitingin hevur arbeitt víðari við arbeiðsskrá og skitsuuppskoti av nýbygningi. Við 
atliti til samtyktina 13. juni 2005 metir arbeiðsbólkurin og býararkitekturin tað verða 
sera torført at liva upp til nevndu samtykt.

Sambært byggisamtyktini skal áður nevndi nýbygningur útvega 9 bilstøðlar, hesum kann 
takast hædd fyri við at taka av verandi skúlagarði, men tað kann ikki metast ráðiligt at 
taka meira enn hetta av skúlagarðinum, vísandi til at umstøðurnar frammanundan eru 
trongar.

Byggi- og býarskipanarnevndin 14. desember 2005: Nevndin samtykti at arbeiðast 
skal víðari við málinum við 9 bilstøðlum.

Fíggjarnevndin 15. desember 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini.

Býráðið 15. desember 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

Ískoyti:
Byggiskrá og dispositiónsuppskot verða framløgd.

Mentamálanevndin 8. mars 2006: Málið varð umrøtt og verður viðgjørt aftur á einum 
seinni fundi í mentamálanevndini.

Brot úr byggiskránni:
“Tórshavnar kommuna setti í november 2005 eina bygginevnd at fyrireika nýggjan 
barnaskúla við Skt. Frans skúla. Nevndin er mannað av:

Unnie Justinussen Tórshavnar kommuna/tekniska fyrisiting
Høgni Joensen Tórshavnar kommuna/trivnaðarfyrisitingin
Selmar Jacobsen Skúlastjóri/Skt. Frans skúli

Skrivari hjá nevndini er Rúni Abrahamsen MAP Arkitektar.

Tað hava verið gjørdar fleiri ætlanir at útbyggja Skt. Frans skúla, men lítið annað er hent 
enn onkrar hissini umvælingar.

Ein av orsøkunum at einki enn er hent, kann vera, at einki byggilendi er til skúlan. 
Onkur ætlan hevur verið at byggja niðaneftir móti viðalund og kleystrinum, men hesar 
eru steðgaðar av nátúrufriðingarnevnd og skógrøkt landsins. Fransiskanararsystrarnar 
eiga eisini økið aftan yri skúrarnar við fimleikahøllirnar.

Kommunan hevur sent umsóknir til náttúrufriðingarnevndina, sum til síðst góðkendi eitt 
uppskot uppá 430 fermetrar í einari hædd, bygt har skúrarnir standa í dag. 
Náttúrufriðingarnevndin skal somuleiðis hava uppskotið til bygging til góðkenningar.
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Hetta hevur verið útgangsstøðið hjá bygginevndini.”

Tilmæli:
Mentamálaleiðarin mælir til, at bygginevndin arbeiðir víðari við byggiskránni, har 
kostnaðurin verður kr. 20.000,00 m² við MVG og innbúgv.

Skúlastýrið í Sankta Frans skúla hevur biðið um fund við mentamálanevndina um 
ætlanirnar hjá nevndini um byggjan av nýggjum smábarnaskúla til forskúla og 1. flokk.

Mentamálanevndin 28. mars 2006: Mentamálanevndin møtti á fundi í Sankta Frans
skúla, har nevndin hevði fund saman við skúlastýrinum.

Samtykt at viðgera málið aftur á næsta fundi í mentamálanevndini, sum verður týsdagin 
4. apríl 2006.

Mentamálanevndin  4 .  apr í l  2006:  Samtykt  at  taka undir  við t i lmælinum hjá 
mentamálaleiðaranum at byggja skúlabygning fyri kr. 20.000,00 m² við MVG og 
innbúgvi, tilsamans kr. 9 mió.

Nevndin samtykti eisini at mæla býráðnum, um fíggjarnevndina, til at bjóða arbeiðið út í 
umvendari licitatión og at fíggja arbeiðið av íløgum.

Fíggjarnevndin 18. apríl 2006: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við menta-
málanevndini.

Býráðið 27. apríl 2006: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu at taka undir við fíggjarnevndini 
og samtykt at bjóða arbeiðið út beinanvegin.

Tilmæli frá bygginevndini og býararkitektinum:
Lýsing av málinum
Tórshavnar kommuna setti í november 2005 eina bygginevnd at fyrireika nýggjan 
barnaskúla við Sankta Frans skúla.

Nevndin kom við byggiskrá og uppskoti í mars 2006. Byggiskrá og uppskot var lagt fyri 
mentamálanevndina til støðutakan. Nevndin gjørdi somuleiðis vart við, at byggingin var 
viðbrekin, tí partur av grundøkinum er ogn hjá fransiskanarsystrunum, sum skuldu 
góðkenna uppskotið. Tí var uppskotið kanska dýrari enn líknandi bygging aðrastaðni. 
Somuleiðis hevur umhvørvið, skúlin og lendi ein dýrkandi leiklut.

Mentamálanevndin avgjørdi á fundi 4. apríl 2006 at senda verkætlanina út í øvutari 
lisitatión.

Støðan á arbeiðsmarknaðinum er í løtuni ikki til fyrimunar fyri hesum útbjóðingarhátti. 
Arbeiðstakarar hava ovmikið at gera. Hetta sæst ikki einans á teimum lisitatiónum, sum 
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hava verið í seinastuni, men eisini tá ið arbeiðstakarar ítøkiliga verða spurdir, um áhugi 
er at bjóða upp á arbeiði eftir hesum leisti.

Av tí at arbeiðstakarar í Tórshavn ikki hava avvíst at bjóða upp á arbeiðið, men hava víst 
á, at hátturin er arbeiðskrevjandi, mælir bygginevndin og býararkitekturin til at broyta 
útbjóðingarháttin til høvuðsarbeiðstøku eftir prekvalifikatión, har tekniska umsitingin 
hevur møguleika at meta um hvønn einstakan arbeiðstakara við atliti at førleika, 
manning og fíggjarligum viðurskiftum.

Undanførleikametingin gevur grundarlag at bjóða arbeiðið út millum skikkaðar arbeiðs-
takarar antin í lisitatión, í undirhondsboði ella við samráðing alt eftir, hvussu nógvir 
arbeiðstakarar uppfylla minstukrøvini.

Ætlanin við undanførleikametingini er at staðfesta ítøkiligt, um áhugin hjá arbeiðstak-
aranum at bjóða er sakliga undirbygdur.

Til undanførleikametingina kann verða biðið um hesar upplýsingar:

1. Almenn lýsing av arbeiðstakaranum, so metast kann um kravda minstuorku bæði á 
tí fíggjarliga og á tí tekniska økinum.

2. Upplýsingar um fyriskipan og bygnaðin hjá fyritøkuni, undir hesum møguligt 
samband við móðurfelag.

3. Váttan ella trúnaðarváttan, at arbeiðstakarin ikki hevur ógoldnað skuld til tað 
almenna, ið er fallin til gjaldingar.

4. Avrit av viðkomandi vinnulívstryggingum.
5. Upplýsingar um eginogn og javna í roknskapi, tá ið søkt verður saman við einari 

váttan av samlaðu søluni hjá fyritøkuni síðstu trý roknskaparárini.
6. Váttan um árliga miðaltalið av fólki, sum starvast í fyritøkuni.
7. Ummæli frá líknandi uppgávum.
8. Lívsgongdarlýsing (CV) hjá lyklafólkunum, ið verða knýtt at uppgávuni.
9. Upplýsingar um góðsku-, trygdar- og umhvørvisskipanir hjá fyritøkuni.

Tilmæli frá trivnaðarstjóranum og mentamálaleiðaranum:
Mælt verður til at taka undir við tilráðingini frá bygginevndini og býararkitektinum.

Mentamálanevndin 1. november 2006: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá 
trivnaðarstjóranum og mentamálaleiðaranum og at beina málið í býráðið, um fíggjar-
nevndina.

Fíggjarnevndin 8. november 2006: Samtykt at bjóða arbeiðið út í høvuðsentreprisu 
beinanvegin.

Býráðið 16. november 2006: Fyrst varð atkvøtt um tilmælið frá Hilduri Eyðunsdóttir 
um at taka undir við mentamálanevndini tann 1. november 2006, ið fall við 1 atkvøðu 
fyri og 8 ímóti.
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Fyri atkvøddi: Hildur Eyðunsdóttir

Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Leivur Hansen, Annika Olsen, Inga Dahl, Beate L.
Samuelsen, Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.

Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Katrin Dahl Jakobsen og Elin 
Lindenskov

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð einmælt samtykt.

Uppískoyti:
Endalig góðkenning frá Náttúrufriðingarmyndugleikunum er ikki enn komin upp á 
pláss, men fyri at arbeiðið ikki skal draga út meira enn neyðugt, verður mælt til at 
projekteringin heldur áfram.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 1,5 mill. til projektering av 
útbjóðingartilfari til Sankta Frans skúla av íløgum fyri 2008.

Mentamálanevndin 18. februar 2008:  Nevndin samtykti at mæla býráðnum, um 
fíggjarnevndina,  t i l  a t  taka undir  við t i lmælinum frá t r ivnaðarst jóranum og 
mentamálaleiðaranum.

Fíggjarnevndin 20. februar 2008: Ein meiriluti, Jógvan Arge, Elin Lindenskov og Jan 
Christiansen mælir býráðnum til at taka undir við mentamálanevndini, tó so at 
peningurin ikki verður brúktur fyrr enn góðkenning frá náttúrufriðingarmyndugleikunum 
fyriliggur.

Ein minniluti, Leivur Hansen og Høgni Mikkelsen mælir býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini.

Býráðið 28. februar 2008: Atkvøtt um meirilutatilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð 
samtykt við 8 atkvøðum fyri og 4 ímóti.

Fyri atkvøddu: Jógvan Arge,  Hildur Eyðunsdótt i r ,  Marin Kathrina Frýdal, Elin 
Lindenskov, Halla Samuelsen, Sjúrður Olsen, Jan Christiansen og Inga Dahl.

Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Leivur Hansen, Bjarti Mohr og Beate L. Samuelsen

Greiddi ikki atkvøðu: Annfinn Brekkstein



Blað nr.:
TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
28. februar 2008 Formansins merki:

7365

54/08 2007-0113

Val av limum og varalimum í stýrið fyri Lágargarð fyri 2 ár.

Hesir limir standa fyri vali:

Fastir limir: Varalimir:
Ronald Poulsen Ása Poulsen
Bente Kjær Jákup Danielsen

Bente Kjær hevur boðað frá, at hon tekur ikki við afturvali.

Býráðið 28. februar 2008: Vald vóru

Fastir limir: Varalimir:
Ronald Poulsen Ása Poulsen
Ann Elisabeth Joensen Jákup Danielsen

55/08 2008-0268

Val av valnevnd til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 3, stk. 1, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, 
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, verður býráðsval 
fyriskipað og fyrireikað undir leiðslu av eini valnevnd, sum er sett av býráðnum, og sum 
hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Vald vórðu: Bjørgfríð Ludvig, Steen Juul Pedersen, Niels 
Nattestad og Eli Christiansen.
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56/08 2008-0269

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Tórshavn, Hoyvík, Sund, Mjørkadalur og 
Norðradalur og Koltur til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Tórshavn, Hoyvík, Sund, Mjørkadalur og 
Norðradalur og Koltur til býráðsvalið 11. november 2008, sum er sett av býráðnum, og 
sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Vald vórðu: Ingibjørg Berg, Christian Christiansen, Birgith 
Dahl Bærentsen og Guðrið Rubeksen.

57/08 2008-0270

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Kollafjørður til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Kollafjørður til býráðsvalið 11. november 
2008, sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Vald vórðu: Elna Debes, Marian Jacobsen, Christian Martin 
Dam og Arnbjørn Kristiansen.
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58/08 2008-0271

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Argir til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Argir til býráðsvalið 11. november 2008, 
sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Valdir vórðu: Gunnar Reynslág, Zacharias Johansen, Bjarni 
Skaalum og Jens Petur Johansen.

59/08 2008-0272

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Hestur til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Hestur til býráðsvalið 11. november 2008,
sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Vald vórðu: Jacob Pauli Silvurstein, Fríðbjørg Zachariasen, 
Petur Lyngvej og Sanna Silvursten.

60/08 2008-0273

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Kaldbak og Kaldbaksbotnur til býráðsvalið 11. 
november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Kaldbak og Kaldbaksbotnur til býráðsvalið 
11. november 2008, sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.
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Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Vald vórðu: Jórun Petersen, Johannis Petersen, Petur Skeel 
Nolsøe og Snorri á Bøgarði.

61/08 2008-0274

Val av valstýri fyri atkvøðuøkið Nólsoy til býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Nólsoy til býráðsvalið 11. november 2008, 
sum er sett av býráðnum, og sum hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Vald vórðu: Sune Hansen, Kirsten Jacobsen, Anny Niclasen 
og Mikkjal Holm.

62/08 2008-0275

Val  av  va l s tý r i  fy r i  a tkvøðuøkið  Velbas taðar ,  Ki rk jubø  og  Syðrada lur  t i l  
býráðsvalið 11. november 2008

Sbrt. § 8, stk. 3, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur, sum 
seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, stílar serligt stýri við 
valstýrarum fyri valinum í atkvøðuøkinum Velbastaðar, Kirkjubø og Syðradalur og 
Kaldbaksbotnur til býráðsvalið 11. november 2008, sum er sett av býráðnum, og sum 
hevur í minsta lagi 3 limir.

Býráðið 31. januar 2008: Útsett.

Býráðið 28. februar 2008: Uppskot frá Annfinn Brekkstein, um at avtaka valstaðið fyri 
Velbastað, Kirkjubø og Syðradal varð ikki viðgjørt. Málið tikið av skrá.
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63/08 2008-0551

Skriv frá Jens M. Poulsen, dagfest 20. februar 2008, har hann sigur seg úr løgtings-
og fólkatingsvalstýrinum

Sambært § 19, stk. 3, velur býráðið formannin í valstýrinum.

Býráðið 28. februar 2008: Vald varð Bjørgfríð Ludvig sum formaður.

64/08 2007-2044

Val av býráðslimum til bygginevndina fyri Vinnuøkið á Skarðshjalla 2. stig
sambært § 36 í kommunustýrislógini

Býráðið 28. februar 2008: Valdir vórðu Leivur Hansen og Sjúrður Olsen.

65/08 2005-0592

Áheitan frá Mourits M. Joensen, dagfest 25. januar 2008, um at velja annað umboð 
í nevndina hjá felagnum Tórshavn.

Býráðið 28. februar 2008: Valdur varð Viggo Christiansen.

Mál uttan fyri skrá
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66/08 2005-0680

Val av 5 limum í musikkskúlanevndina.

Sambært reglugerðini fyri musikkskúlan verður stovnurin stjórnaður av eini 5-
mannanevnd.

Nevndarlimirnir verða tilnevndir av Tórshavnar býráð fyri eitt býráðsvalskeið í senn.

Nevndin velur sjálv formann.

Býráðið 17. mars 2005: Vald vóru Halla Samuelsen, Jóannes Jakobsen, Maud Vang 
Hansen, Anfinn Norðfoss og Torkil Johannesen.

- S k r i v  f r á  Hallu Samuelsen, dagfest  20.  februar 2008,  har hon sigur seg úr 
musikkskúlanevndini, nú hon er komin í býráðið.

Býráðið 28. februar 2008: Vald varð Malan Thomsen.

FUNDUR LOKIN KL. 19:55

GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

Jógvan Arge Leivur Hansen Hildur Eyðunsdóttir

Marin Katrina Frýdal Halla Samuelsen Elin Lindenskov

Inga Dahl Bjarti Mohr Beate L. Samuelsen

Sjúrður Olsen Annfinn Brekkstein

Heðin Mortensen

Jan Christiansen


