
Tórshavnar kommuna
Postsmoga 32  ·  FO-110 Tórshavn 

Telefon 302010  ·  torshavn@torshavn.fo

Mánadag-hósdag  kl. 9-16

Fríggjadag  kl. 9-15

www.torshavn.fo ÚTBJÓÐINGARSKRIV

Útboð av projektering og byggibúning 
av grundstykkjum á Velbastað



Útboð av projektering og byggibúning 
av grundstykkjum á Velbastað  

Fólkatalið á Velbastað hevur verið støðugt vaksandi seinastu 15 árini, og síðan 2016 hevur 

Velbastaður verið størsta tilflytarabygd í Tórshavnar kommunu. Nýggjaru útstykkingarnar á 

Velbastað hava drigið at sær tilflytarar úr høvuðsstaðnum, men eisini aðrastaðni frá, og hevur hetta 

havt við sær ta jaligu avleiðing, at Velbastaður er vorðin ein barnarík bygd við fallandi miðalaldri. 

 

Tó er Tórshavnar kommuna áhaldandi í troti av bústøðum, og í juni 2022 bleiv samtykt at broyta 

byggisamtyktina fyri ein part av matr.nr. 51a á Velbastað, soleiðis at loyvt verður at byggja sethús í 

økinum. 

 

Útstykkingar hava verið á Velbastað síðan 70’ini, og til ber at bólka útstykkingar í trý høvuðsumfør: 

fyrst í 80’unum, fyrst í 90’unum og aftur fyrst í 2000. Borgarhálsur varð stykkjað út eftir eini 

kommunalari ætlan í 90’unum, meðan Gerðisbreyt og Ervavegur vóru stykkjað út eftir privatari sølu 

av jørð fyrst í 2000.

 

Tórshavnar kommuna bjóðar við hesum út ein part av matr.nr. 51a á Velbastað, umleið 8.180 m2 til 

tilboðsgevara at koma við prísi uppá arbeiðstøkuna sambært krøvum í hesum skjalið. 

Útboðið verður skipað á tann hátt, at tilboðsgevari gevur tilboð upp á:

• Skipanaruppskot fyri økið

•  Projektering íroknað myndugleikaviðgerð

• Byggibúning 

 

Síðani er ætlanin, at kommunan lutar stykkini út til privatpersónar at byggja síni sethús á.

 

Fyri arbeiðstøkuna er ABT93 galdandi.

 

Tórshavnar kommuna tilskilar sær rætt til at havna øllum tilboðum, eitt nú – men ikki avmarkað til 

– um tilboð eftir meting kommununnar ikki lýkur krøv í útbjóðingartilfarinum í nøktandi mun. Sama 

er, um tilboð verður mett órealistiskt, ella mett verður, at tilboðsgevari ikki megnar uppgávuna.

01.12.2022

Tróndur Sigurðsson

Formaður í Byggi- og býarskipanarnevndini

Heðin Mortensen

Borgarstjóri
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1.0 Inngangur 
Tað samlaða útbjóðingartilfarið fevnir um hetta skjalið og fylgiskjøl:

• Fylgiskjal_01 Økið

• Fylgiskjal_02 Tekniskar leiðingar

2.0 Útbjóðingartreytir 
2.1 Serstakar treytir
Tilgongdin er soleiðis háttað, at tilboðsgevarar lata kommununi tilboð upp á arbeiðstøkuna, sum fevnir 

um skipanaruppskot, projektering og byggibúning, sum lýst í útbjóðingarskrivinum. Við byggibúning 

meinast við, at grundstykkini skulu liðugt planerast (grovplanerast), og atlit skal

takast til, at atkoma til stykkini skal verða frá Ervavegi vestanfyri útsykkingina.

 Tilboðsgevari vinnur upp á bíligasta kostnað. 

 

Tilboðsgevari góðtekur økið, sum tað er og fyriliggur (beset), og soleiðis sum tilboðsgevari hevur havt 

høvi at kanna økið.

 

Tann vinnandi tilboðsgevarin ger skipanaruppskot fyri økið, og skal hetta góðkennast av 

býarskipanardeildini, áðrenn farið verður undir endaliga projektering og myndugleikaviðgerð.  

 

Tíðarætlan fyri verkætlanina, sí grein nr. 3.1.

2.2 Myndugleikatreytir og byggisamtykt
Grundøkið liggur sambært almennu byggisamtyktini í øki B: Sethús.

 

Íroknað tilboðið er at avgreiða útstykkingarloyvi við byggimyndugleikan hjá Tórshavnar kommunu 

og onnur myndugleikaloyvir. 

2.3 Økið
Økið er á matr.nr 51a á Velbastað, sum Tórshavnar kommuna eigur. Grundøkið er á leið 8.189 m2, sí 

viðlagda fylgiskjal 01 Økið. 

2.4 Atkomuvegur, ferðsla og parkering 
Øll grundstykkini skulu hava atkomu beint út til Ervaveg, ið liggur vestan fyri økið. Vegir, vendipláss, 

gongubreyt, nøktandi pláss til parkering o.l. skulu vera sambært byggisamtyktini fyri Tórshavnar 

kommunu og BK17. 

 

Parkeringsplássini til hvørt sethús skulu skipast inni á sjálvum grundstykkinum, og í minsta lagi eitt 

parkeringspláss pr. grundstykki skal skipast á felagsparkeringsplássi. 



2.5 Fríøki
Velbastaður liggur í bratta lendinum við vestursíðuna á Suðurstreymoy, við útsýni yvir Hestfjørð 

og oyggjarnar Hest og Koltur. Serliga vakurt er vesturskinið har um leiðir, og góði sólargangurin 

á Velbastað ger, at jørðin er gott gróðurlendi. Sostatt er týdningarmikið, at byggingin og fríøkið er 

skipað hereftir.

 

Fríøkið skal innarbeiðast sum partur av eini heild. Kommunan ynskir, at strembað verður eftir, at í 

minsta lagi 10% av samlaðu víddini á økinum eru sett av til frí- og uppihaldsøki.

Hvussu skipanin av fríøkinum verður, skal verða lýst í skipanaruppskotinum.

2.6 Bygging 
Útstykkingin skal fella so náturliga inn í lendið sum gjørligt. Strembast skal eftir at fyribyrgja, at høg 

sprongd benir og stórar grótuppfyllingar eru sjónlig í útstykkingini.

Byggingin, íroknað skráar og annað, skal haldast inni á egnum grundstykki.

 

Grundstykkini skulu vera væl skipað, har atlit verður tikið at náttúruni, útsýninum yvir fjørðin og 

bygdu kringumstøðunum. 

 

Tað er sera týdningarmikið, at grundstykkini verða staðsett soleiðis, at komandi sethús, urtagarðar og 

fríøki fáa mestan ágóða av sólarganginum og vesturskininum.  

2.7 Nøgd og stødd á bústøðum
Grundstykkini skulu vera í minsta lagi 400 fermetrar. Hvussu nógv grundstykki talan verður um, 

veldst um samlaðu skipanina av økinum í mun til fríøki og parkering. 

2.8 Leiðingar
Kommunan leggur allar leiðingar (vatn, kloakk, streym og tele) beint inn um mark við lægsta ella 

mest hóskandi punkt. Verkætlanin skal so bindast í og innanhýsis fordeila leiðingarnar. Fylgiskjal_02 

Tekniskar leiðingar verður lagt út í seinasta lagi 3. januar. 

Útstykkingin skal skipast við egnum reinsiverki.

2.9 Rusk
Ruskið skal skipast á felags ruskstøð fyri alla útstykkingina. 

2.10 Orkuskipan
Verkætlanin skal lýsast við tilmæli til hóskandi orkuskipan fyri økið við atliti at grønari orkuskipan.  



3.0 Formligar treytir  
3.1 Tíðarætlan  
Niðanfyri standandi tíðarætlan er býtt upp í tveir partar, har annar parturin er sjálvt útboðið og hin 

parturin er arbeiðstøkan.

Tíðarætlanin fyri sjálvt útboðið er fastløgd, meðan tíðarætlanin fyri arbeiðstøkuna er ein mett 

tíðarætlan, sum kann ávirkast av ymiskum í dag ókendum viðurskiftum. 

Útboðið:

 1. desember 2022  Kunngerð á heimasíðuni hjá kommununi

 15. desember 2022  Seinasta freist at seta spurningar til útboðið

 22. desember 2022  Kommunan svarar settum spurningum

 15. januar 2023  kl. 12 freist at lata tilboð inn

 23. februar 2023  Býráðið tekur avgerð um innkomin tilboð

Arbeiðstøka:

 1. mars 2023   Avtala verður undirskrivað millum vinnandi tilboðsgevara og   

    kommununa

 31. mars 2023   Skipanaruppskot verður latið Býarskipanardeildini

 10. apríl 2023   Skipanaruppskot góðkent við ella uttan viðmerkingar -    

    projektering og myndugleikaviðgerð byrjar

 1. september 2023  Endaligt byggiloyvi verður givið 

 1. september 2024  Útstykkingin liðug og handað kommununi

3.2 Tilboð
Bjóða upp á verkætlanina kunnu feløg við tilknýttum arkitekta-, verkfrøðinga- og lendisarkitekta-

ráðgeva.

Skrivlig tilboð verða at lata kommununi í afturlatnum brævbjálva saman við váttan frá peningastovni 

viðv. trygd og tíðarætlan fyri arbeiðstøkuna í seinasta lagi 15. januar 2023, kl. 12.

 

Eisini skulu tilboðini innihalda frágreiðing um, hvussu tilboðsgevari er førur fyri at fullføra verk-

ætlanina, og hvørjir luttakararnir eru, t.e. tekniskir ráðgevarar, arbeiðstakarar v.m. Eisini skal greiðast 

frá neyðugum fakligum førleikum við manning og útgerð.

 

Innkomin tilboð verða mett út frá innlatnum prísum. 



3.3 Fyrispurningar til útboðið:

Møguligir fyrispurningar viðvíkjandi útbjóðingini, mannagongd o.ø. kunnu setast skrivliga á 

útboðsportalin hjá tórshavnar kommunu á 

https//utbod.torshavn.fo

 

Fyrispurningar, sum verða mettir at hava yvirskipaðan áhuga fyri onnur, ið bjóða, verða svaraðir 

skrivliga. Harumframt verða fyrispurningar og svar løgd út í navnleysum líki á heimasíðuna.



Fylgiskjal_01 Økið

8189m2



Fylgiskjal_02 Leiðingar

Kortið verður lagt út í seinasta lagi 3. januar, soleiðis at møguligir tilboðsveitarar hava tað í hendi 
áðrenn tilboðið verður latið inn 15. Januar.
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