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Til viðgerðar 

118/20 Virknishøll í Finsen 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
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Málslýsing:  
Í samgonguskjalinum er m.a. ásett: “Framsøknan ítróttarpolitikk - Ítróttur og rørsla hava stóran týdning 
fyri trivnaðin í kommununi. Møguleikarnir fyri ítrótti verða áhaldandi útbygdir bæði fyri breiddina og 
úrvalsítrótt.“ 
 
Nú Finsen í næstum verður liðugt, er hugsan frammi um at lata niðaru fimleikahøllina í Finsen (fyrrv. 
kommunuskúlanum) til virknis- rørsluendamál. Sí hjálagdar myndir og tekning av hølunum. 

Høllin er partur av høvuðsumvælingin av Finsen til lestrarbústaðir hvat viðvíkur útveggum, vindeygum og 
taki, men er annars ogn hjá kommununi. Høllin fær hita frá Finsen. Samráðingar eru í gongd við Bústaðir 
um bygningsviðlíkahald uttan, hita o.a. 

Skotið verður upp at høllin verður í dagtíð tøk hjá skúlanum og frítíðarskúlanum hjá Eindini í Kongagøtu 
hjá Skúlanum á Fløtum og frítíðarskúlanum í Sankta Frans skúla, umframt dagstovnum í økinum. Høllin 
kundi eisini í dag verið tøk hjá eldraøkinum at brúkt til virknistiltøk hjá Heilsuhúsinum. Eftir uml. kl. 16 ella 
17 kundi høllin verið tøk at leiga hjá borgarum, fyritøkum o.s.fr., ímóti gjaldi at kunna brúka høllina til 
alskyns spæl, ítrótt, rørslu o.a., t.d. til fótbólt, kurvabólt, flogbólt, fimleik og aðra likamsvenjing.    

Í sunnara enda av høllini er eitt goymslurúm, sum kann rúma ymiskum reiðskapi, tólum o.ø. Í norðara enda 
eru eisini rúm. Høllin kemur at vera hædd um hædd við virksemi á ovaru hæddini og er málið at hesi kunna 
og megna at virka lið um lið. 
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Sbrt. núverandi praksis vildu skúlarnir og frítíðarskúlarnir ikki rindað fyri nýtslu, meðan aðrir 
brúkarabólkar/eindir vera at rinda ásett tímagjald sbrt. galdandi gjaldsskrá hjá Ítróttaanleggum. Bílegging 
v.m. vildi farið fram á www.hallirvallir.fo. Hugsanin er at høllin sum útgangsstøði ikki verður disponerað til 
fast virksemi hjá t.d. hondbólts-, flogbólts- og fimleikafeløgunum. 

Samskift hevur verið við teknisku fyrisiting/Húsaumsitingina um standin av hølunum v.m. Ætlanin er at 
halda fram við greiningunum og fáa endaliga avkláring í mai 2017. Sannlíkt er at ávísir kostnaðir eru av at 
fáa høllina brúkiliga. 
 
Á fundinum kemur umsitingin at greiða nærri frá fyribils metingum viðv. uppstartskostnaðum og rakstri av 
hølunum, umframt WC-bygninginum, ið er partur av hallunum. Málið er at raksturin í stóran mun kann 
verða fíggjaður av leiguinntøkum frá brúkarum. 
 
Henda verkætlan vil innibera at verkætlanin um innandura spæliland í hallunum í Finsen (mál 16/02253) 
verður slept í hesum umfari. 
 
Við hesi verkætlan ber  til at fáa eitt viðkomandi virknishøli miðskeiðis í býnum, tøk til grannalagi, tey 
lesandi í Finsen, býin sum heild og soleiðis eitt nú stuðla undir visjónina um tann virkna og vakna 
høvuðsstaðin. 
 
Um neyðugu fyritreytirnar eru til staðar er sannlíkt, at høllin kundi latið upp í heyst.  
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini at viðgera og samtykkja, um farast skal 
víðari við fyrireiking av verkætlan um virknishøll í Finsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 03. mai 2017: Samtykt at farast skal víðari við fyrireiking av verkætlanini. Nevndin 
mælir til at kanna í hvønn mun til ber at hava atgongd til frítt spæl ávísa tíð í vikuni. 
 
Ískoyti: 
Tekstur kemur mikudagin. 
 
Mentamálanevndin 15. juni 2017: Útsett. 
 
Ískoyti: 
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Umsitingin hevur saman við ráðgeva fyrireika arbeiðsætlan og kostnaðarætlan fyri virknishøllina. Sí hjálagt 
kostnaðarmeting, umframt skitsur. Talan er um metingar, ið skulu takast við ávísum fyrivarni. Eisini hevur 
verið samskift við Byggi- og umhvørvisdeildina viðv. fyritreytum og krøvum um í mun reglurnar í 
byggikunngerðini fyri Føroyar. 

Samanlagt er samlaða metingin fyri hondverkaraútreiðslur (HVÚ) 1.458 tkr., umframt ráðgeving (ca. 6% 
av HVÚ) og ókent (ca. 15% av HVÚ) og MVG (6,25% av øllum postum). Hugsanin er at starvsfólk hjá 
Ítróttaanleggum kunnu gera nakað av arbeiðinum og sostatt spara nakað í metingini, umframt at møguliga 
eru einstakir postar sum kunnu takast út. 

Málið hongur lutvíst saman við máli 16/03404, ið eisini er á skrá á fundinum og har tilmæli er at flyta uml. 
941 tkr. frá aðrari verkætlan til hesa. Tískil vantar nakað av fígging til at kunna fremja verkætlanina. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at viðgera metingina við atliti til at 
umsitingin kemur við endaligum tilmæli um verkætlanina og fíggingina til komandi fund. 

Mentamálanevndin 10. januar 2018: Málið umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Sbrt. avtaluni við Bústaðir um Finsen skal TK taka sær av lonini har hallirnar eru.  
 
Tilmæli um hallirnar er enn í gerð og er væntandi til komandi fund, bæði viðv. virknishøll og 
listaverkstøðum.  
 
Samstundis rykkir Bústaðir eftir, at ljós kemur í serliga skrellirúmið, vesirúmið og almenna garðin og metir 
hetta ikki kann bíða. Eisini er støðan at hallirnar standa kaldar og eru ikki íbudnar hita í verandi støðu. Í 
áður gjørdari meting, er HVS -(útskifta radioatorar, montering o.a).  arbeiðið mett til 50 tkr.  
 
Íbinding hjá SEV, talva, montering, o.a. er mett til 94 tkr. til samans. Við tí fæst ljós í bygningin, skrellirúmið, 
vesirúmið og almenna garðin. Afturat upphædddunum skal roknast umleið 10% til eftirlit o.a., 10% til ókent, 
umframt kommunalt MVG. Tilsamans mett til 182 tkr. Húsaumsitingin og verkætlanardeildin samstarva um 
verkætlanina og at fáa arbeiðstakarar at útinna arbeiðið. 
 
Á framflutta løgukarminum L00002 eru 1.051 tkr. tøkar til verkætlanina í hallunum í Finsen. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, deildarleiðarin á verkætlanardeildini, deildarleiðarin á Húsaumsitingini og 
mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at fremja el&hvs arbeiði 
í Finsen og at flyta 1.051 tkr. á nýggja løgukontu til hallirnar í Finsen. Málið verður beint í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 
 
 
 
Mentamálanevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið 
um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 05. desember 2018: Samtyk at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
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Býráðsfundur 13. desember 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti 
Vísandi til mál 17/01362 Listaverkstøð í Finsen er aftur aktuelt at viðgera ætlanina um virknishøll í niðaru 
høllini í Finsen. 

Fleiri fyrispurningar hava verið um innandura spæliland í Finsen, sum mentamálanevndin 11. apríl 2018 
eisini viðgjørdi. Mett verður framvegis, at tær ætlanirnar ikki eru hóskandi til givnu karmarnar. Hinvegin 
kundi verið áhugavert at latið uttanhýsis veitara staðið fyri at gjørt nakrar royndir við tilboði um spæl og 
leik útvaldar dagar, men har uppsetingin er meiri avmarkað og letur seg samanseta við, at høllin annars 
eisini virkar sum virknishøll fyri skúla, frítíðarskúla og borgarar annars. 
 
Til verkætlanirnar í hallunum í Finsen eru pt. tøkar: 1.051 tkr. Hetta røkkur neyvan til verkætlanirnar og 
verður helst neyðugt við eyka fígging til endamálið. 

Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til: 
 
a). at heimila umsitingini at fara undir útboð av umvælingararbeiðinum av niðaru høllini. 
 
b). at heimila umsitingini at fara undir at gera útbjóðingartilfar til at reka virksemi við spæli og leiki í niðaru 
høllini í Finsen aftrat almennari nýtslu sum lýst omanfyri.  
 
Mentamálanevndin 16. januar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti 
Viðv. útboði av umvælingararbeiðinum 
Tilgongdin er ávegis og væntast klár til næsta fund. 
 
Viðv. gerð av útboðstilfari til at reka virksemi við spæli og leiki í niðaru høllini 
Sí hjálagt uppskot til lýsing og rakstraravtalu til eina royndarverkætlan. 
Á fundinum verða uppskotini gjøgnumgingin. 
 
Hugsanin er at fara undir eina tilgongd, har áhugaði kunnu senda inn uppskot til konsept og virksemi og 
út frá tí verða 2-3 vald út til eitt endaumfar til at fáa møguliga avtalu við kommununa. Í hesum 
konseptinum liggur, at TK útvegar nærri tilskilað leikur, amboð v.m.  
 
Ráðgeving frá fakpersóni til fyrireikingarnar 
Hugsanin er at gera avtalu við ein fakpersón við vitan innan rørslu, børn og tøkni/innrætting til at ráðgeva 
TK viðv. málinum og at gera undankanningar viðv. hvat kundi verið hóskandi at fingið til vega. Hetta 
verður gjørt innan raksturin á kontu 1312 trivnaðarfyrisitingin. 
 
Til komandi fund er ætlanin at hava eina nærri meting um væntaðan kostnað av tilboðnum. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at umrøða uppskotið til 
royndarverkætlan við atliti til at umsitingin kemur við endaligum tilmæli um útbjóðing til komandi fund. 
 
 
Mentamálanevndin 13. mars 2019: Umrøtt. Samtykt at umsitingini arbeiðir víðari við málinum. 
 
Ískoyti 
Útboðstilfarið uppá høvuðsarbeiðstøkuna viðv. umvæling av niðaru høllini (og ovaru) fór út í farnu viku til 
tvey byggifeløg. Tilmæli um val av  veitara verður ætlandi klárt til fundin 8. mai 2019. 
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Á fundinum í mentamálanevndini verður kostnaðarmeting løgd fram. Á kontu L57030 eru tøkar umleið 
900 tkr., sum mett verður ikki røkkur til alt arbeiðið.  
 
Tilmæli  
Kunnað verður um málið.   
 
 
Mentamálanevndin 03. apríl 2019: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti 
Umsitingin kunnar um innkomnu tilboðini. 
 
 
 
Mentamálanevndin 08. mai 2019: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur saman við ráðgeva gjørt liðugt projekt fyri verkætlanina í niðaru høllini og ovaru høllini 
(sí eisini mál 17/01361 listaverkstøð í Finsen – samtykt 13. januar 2019). 
 
Ráðgevin hevur síðani heintað inn undirhondstilboð frá Sp/f ÁTS og Sp/f JJ Byggitænastan. Sí hjálagt skjal 
við neyvari upplýsingum um tilboðsupphæddir og viðurskiftini annars. 
 
Ráðgevin hevur síðani eftirkannað tilboðini og samskift við tilboðsgevararnar og mælir til at gera 
arbeiðstøkusáttmála við Sp/f JJ Byggitænastuna.  
 
Av tí at útlit ikki eru fyri fígging í hesum umfari til bæði ovaru og niðaru høllirnar, verður mett best at gera 
sáttmála um niðaru høllina fyrst og at málið um ovaru høllina verður tikið uppaftur í sambandi við 
fíggjarætlanina fyri 2020 og langtíðarløguætlanina.  
 
Sí hjálagt uppskot til arbeiðstøkusáttmála fyri niðaru høllina á tkr. 1.960.479. 
 
Hartil koma koma útreiðslur til reinsing av veggum við turrísi, ráðgeving&eftirlit, ókent og kommunalt MVG 
mett til tils. 627 tkr. 
 
Samanlagt eru útreiðslurnar mettar til 2.588 tkr. 

Á projektkontu L57030 Hallirnar í Finsen eru tøkar umleið 900 tkr. tá frároknað útreiðslur til el-íbinding o.a., 
ið var samtykt í fjør. Tískil er fíggjartørvurin til at gera niðaru høllina umleið 1.687 tkr. Í máli 18/02446 
Ljósviðurskifti við Tórsbreyt verður mælt til at flyta 400 tkr. av projektkontu L57029 Smærri ítróttaanlegg til 
projektkontu L57030 Hallirnar í Finsen. Til resttørvin á 1.287 tkr. verður mælt til at flyta ta upphæddina av 
løgukontu 6175 Umsiting og rakstur av fastari ogn (íløgur). 
 

Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja: 

a). at gera arbeiðstøkusáttmála við Sp/f JJ Byggitænastuna á tkr. 1.960.479 um umvælingar av niðaru 
høllini í Finsen og útinna verkætlanina innan ein samlaðan kostnaðarkarm á 2.577 tkr.  

b). at samtykkja at heita á fíggjarnevndina um at samtykkja at flyta 1.287 tkr. av løgukontu 6275 Fríðkan 
av kommununi (íløgur) til projektkontu L57030 Hallirnar í Finsen. 
 
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
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Mentamálanevndin 07. juni 2019: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur saman við ráðgeva gjørt liðugt projekt fyri verkætlanina í niðaru høllini (virknishøll) og 
ovaru høllini (mál 17/01361 Listaverkstøð í Finsen). 
 
Ráðgevin hevur síðani heintað inn undirhondstilboð frá Sp/f ÁTS og Sp/f JJ Byggitænastan. Sí hjálagt skjal 
við neyvari upplýsingum um tilboðsupphæddir og viðurskiftini annars. 
 
Ráðgevin hevur síðani eftirkannað tilboðini og samskift við tilboðsgevararnar um tilboðini og mælir til at 
gera arbeiðstøkusáttmála við Sp/f ÁTS, um báðar hallirnar á 2.781.823 kr. 
 
Hartil koma útreiðslur til reinsing av veggjum við turrísi, ráðgeving&eftirlit, ókent og kommunalt MVG mett 
til tils. kr. 897.000. 
 
Samanlagt eru útreiðslurnar mettar til kr. 3.700.000. 
 
Á løgukontu L57030 Hallirnar í Finsen eru tøkar umleið kr. 900.000 tá frároknað útreiðslur til el-íbinding 
o.a., ið var samtykt í fjør. Restfíggjartørvur er sostatt kr. 2.800.000, ið kann fáast til vega við at flyta kr. 
400.000 av løgukontu 57029 smærri ítróttaranlegg ætlað betran av ljósviðurskiftum á Tórsbreyt, og kr. 
2.400.000 av løgukontu 6175 Umsiting og rakstur av fastari ogn til løgukontu L57030 Hallirnar í Finsen.  
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja: 
 
a). at gera arbeiðstøkusáttmála við Sp/f ÁTS á 2.781.823 um umvælingar av hallunum í Finsen og útinna 
verkætlanina innan ein samlaðan kostnaðarkarm uppá kr. 3.700.000,  
 
b). at samtykkja at heita á fíggjarnevndina um at flyta kr. 400.000 av løgukontu 57029 smærri 
ítróttaranlegg og kr. 2.400.000 av løgukontu 6175 Umsiting og rakstur av fastari ogn til løgukontu L57030 
Hallirnar í Finsen.  
 
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
Mentamálanevndin 17. juni 2019: Ein meiriluti Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam taka 
undir við tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Ein minniluti Halla Samuelsen og Bjørghild Djurhuus atkvøða blankt. 
 
Fíggjarnevndin 20. juni 2019:  Ein meiriluti, annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass, tekur undir 
við meirilutanum í Mentalamálanevndini og beina málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir við málinum og mælir til at 
halda fast við upprunaligu ætlanina at brúka báðar hallirnar til innandura spælipláss. 
 
 
Býráðsfundur 20. juni 2019: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð samtykt 
við 7 atkvøðum fyri, 6 ímóti og ongari blankari. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Turið Horn, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Bogi 
Andreasen,  og Bergun Kass. 
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Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Odd Færø, Bjørg 
Dam og Annfinn Brekkstein. 
 
Minnilutin viðmerkir, at hann ikki tekur undir við málinum og vísir ístaðin til uppruna ætlanina um at brúka 
hallirnar til innandura spælipláss. 
 
Býráðsfundur 04. juli 2019: Samtykt við aðru viðgerð við 7 atkvøðum fyri og 5 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Jógvan Arge, Turid Horn, Bogi Andreasen og Bergun Kass. 
 
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg Dam og 
Annfinn Brekkstein. 
 
Minnilutin viðmerkir eisini við aðru viðgerð, at hann ikki tekur undir við málinum og vísir í staðin til 
uppruna viðgerðina. 
 
Ískoyti: 
Arbeiðið við at umvæla ovaru høllina í Finsen gongur sína gongd og verður ætlandi liðugt í mars 2020.  
 
Nevndin samtykki 13. mars 2019 at umsitingin skuldi arbeiða víðari við gerð av útboðstilfari til at reka 
virksemi við spæli og leiki í niðaru høllini í Finsen sum eina royndarverkætlan. 
 
Komandi víðkaða dagstovnavirksemi í økinum fer ætlandi at útvega nakað av amboðum og útgerð, ið 
verða tøk í hølunum, umframt at Margarinfabrikkin eisini kemur at hava ávíst ungdómsvirksemi har. Tískil 
verður mett hóskandi at fara undir útboðið og vita hvat kemur inn av hugskotum og ætlanum. Sí hjálagt 
útboðstilfar v.m. 
 
Helst verður neyðugt at útvega ávíst amboð og útgerð afturat – fyribils mett til eini 100 tkr., ið verður fíggjað 
av konto 5363 Stuðul til ítrótt í 2020. Somuleiðis er ætlanin at royndarverkætlan við spælitilboði verður 
fíggjað av somu konto. 
 
Býtið av tíðunum í høllini 
Hugsanin er at tíðirnar verða luttaðar soleiðis at rúm verður fyri fjølbroyttum virksemi, bæði vanliga 
borgaranum, eldraøkinum, ungdómsvirksemi og spælilandi, herundir spæliland serliga leygardagar, 
sunnudagar og aðrar frídagar. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at fara undir útboð av at 
reka spælitilboð í Virknishøllini í Finsen og at venda aftur til nevndina við einum tilmæli um 
royndarverkætlan og samstarvsfelaga. 
 
 
Mentamálanevndin 27. november 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Freistin at boða frá áhuga at veita spælitilboð í Finsen var úti 13. januar 2020, og 7 fólk/feløg hava víst 
áhuga, sí nærri i mál nr. 19/04952 útboð um spælitilboð í Finsen.  
Tey, sum hava víst áhuga, eru: 
Gunnhild Alstrup, Hans Korsgaard / Innspark, Sigfríður á Plógv / Tatanka, Kirstin, Esbern á Geilini, 
Andreas Winkler og Unn Thomsen. 
 
Tað eru ikki øll av teimum innkomnu tilboðunum, ið eru so ítøkilig, her er ein stuttur samandráttur: 
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Hans Korsgaard / Innspark ger t.d. greitt í síni fráboðan, at hann kann vera partur av samstarvi sum 
veitari av útgerð o.a., men kann ikki taka sær av at reka tilboðið. Tilboðið er tískil ikki relevant at arbeiða 
víðari við í hesum umfari.   
 
Sigfríður á Plógv / Tatanka hava í 20 ár arbeitt innan hettar økið og hava eitt lítið innanduraspæliland á 
Tórsgøtu 11, men tað hølið er ov lítið. Tatanka hevur alla útgerðina sum skal til longu nú, tvs. tað hevði 
ikki verið neyðugt at keypa serliga nógv afturat. 
 
Esbern á Geilini / Tabletop Føroyar hevur uppskot um at gera hølini í Finsen til karmar fyri borðspølum. 
Fyri m.a. at tryggja borðspælarum eitt høli, geva nýggjum spælarum ein pall at royna seg á og fáa 
miðsavna teir vítt spjaddu bólkarnar, ið longu spæla borðspøl. Alt hetta birtir undir ta uppgongdina, sum 
er í borðspølum í Føroyum. Tilboðið skal vera til yngri sum eldri, roynd sum óroynd, og skal vísa ta 
gleðina og góðu samveruna borðspøl kunnu geva. Málbólkurin er 12 ár og eldri. Afturvendandi tiltøk 
verða hildin til familjur við børnum millum 6-12 ár. Hetta er samstundis eitt tilboð til rørslutarnað. 
Borðspøl eru so mikið fjølbroytt, at tey væl kunnu røkka øllum teimum sjey intelligensunum hjá Howard 
Gardner, talan kann eisini vera um rolluspøl. Tørvur er ikki á øllum 185m2 í høllini. Tað er ein møguleiki 
at hava ein skilavegg sum koyrir høllina í tvey, so tað er møguligt at hava eina aðra tænastu (ella 
aktivitet) í høllini samstundis ella aðrar tíðir. Ætlanin er at hava opið hesar tíðir: Yrkadagar kl. 17-21, 
vikuskifti kl. 15-21. Áhugi er at hava opið longri í vikuskiftum. 
 
Unn Thomsen, barnaergoterapeut. Áhugin fyri spælilandi byrjaði í 2007, tá Unn búði í Beograd. Har var 
spæliland á hvørjum horni og fór dagliga við soninum til ymisk spælilond. Hon setti sær fyri at gera eitt 
spæliland, tá hon kom aftur til Føroyar og gjørdi tí eitt research har hon skrivaði saman við fleiri 
fyritøkum, sum bygdu hesi spælilondini og fekk tilboð uppá ymisk konsept, og skrivaði niður, alt tað sum 
hon helt riggaði serliga væl í hesum ymsu spælilondunum. 
 
Gunnhild Alstrup og Andreas Winkler hava víst áhuga fyri útboðnum uttan at geva ítøkilig uppskot – men 
ynskja samstarv og fund við kommununa. Sambært uppskot til rakstraravtalu og teimum spurningum, ið 
eru svaraðir (er hjálagt), meta nøkur av teimum áhugaðu ikki at teirra tankar til at menna eitt spæliland 
samsvara við tær treytir, ið verða settar. M.a. í mun til, at høllin skal brúkast til annað virksemi eisini. 
Samanumtikið verður tí mett frægast at fara í ein dialog við fleiri av tilboðsgevarunum og fáa avklárað 
fleiri av staklutunum og møguleikunum og á tann hátt geva fleiri høvi til at lata inn meiri fullfíggjaði 
uppskot.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at taka undir við, at 
umsitingin fer í víðari dialog við Gunnhild Alstrup, Sigfríð á Plógv / Tatanka, Kirstin E., Esbern á Geilini, 
Andreas Winkler og Unn Thomsen, sum hava áhuga og uppskot um spæli- og virknistilboð í Finsen, og 
koma aftur í nevnd við einum endaligum tilmæli um samstarvsfelaga. 
 
Mentamálanevndin 15. januar 2020: Ein meiriluti, Gunvør Balle, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal, 
samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Halla Samuelsen og Helena Dam á Neystabø, atkvøður blankt. 
 
Ískoyti:  
Í sambandi við at verkætlanin er væl áleiðis at vera útint er umsitingin komin eftir, at tað er rættast at taka 
nøkur viðurskifti upp til viðgerðar. Her er talan um viðurskifti, ið tað væntandi ikki er rúm fyri hesum í avsettu 
puljuni til ókent. 
 
Talan er um fylgjandi viðurskifti: 
 
- Gólvhiti í durarnar: Havandi í huga stóra talið av brúkarum í øllum aldri, ið koma at brúka høllina, verður 
mett betri hóskandi at fáa lagt gólvhita í durarnar. 
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- Køkshentleikar: Tá spælitilboð skal vera í høllini, umframt brúk hjá barnagarðum v.m. er praktiskt at 
kunna gera kaffi og annað einfalt og verður tí mett hóskandi at gera ein einfaldan hentleika til tað. Ætlanin 
krevur eisini tillagingar viðv. gólvi og leiðingum.. 
 
- Vindfang við inngongir: Fyri at fyribyrja at regn setur inn í durarnar verður mett hóskandi at gera tvey 
slík eftir fyrimynd í teimum sum eru í Finsen. 

Metti kostnaðurin fyri hesi átøkini eru 250 tkr.  
 
Fígging 
Á kontu 5365 verður væntandi minninýtsla í 2019 á uml. 350 tkr. og verður tí mett ráðiligt at fíggja hesi 
betranarátøkini av hesi kontu. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja: 
a). at gera betranarátøk sum nevnd omanfyri innanfyri fíggjarkarm á 250 tkr. 
b). at fíggja møgulig betranarátøk av løgukarminum og at flyta 250 tkr. av konto 5365 Stuðul til ítrótt á 
projektkontu L57030 Hallirnar í Finsen og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina sum eykajáttan. 
 
 
Mentamálanevndin 05. februar 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 12. februar 2020: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 27. februar 2020: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur verið í víðari dialog við Gunnhild Alstrup, Sigfríð á Plógv / Tatanka, Kirstin Ellingsgaard 
og Esbern á Geilini. Andreas Winkler og Unn Thomsen vóru ikki áhugaði at vera partur av víðari 
tilgongdini at reka tilboðið. Aftaná fundirnir við hesi fýra, eru tað tvey innkomin uppskot, ið vit meta eru í 
samsvar við ætlanirnar um royndar-verkætlanina við einum spæli- og virknistilboði í høllini í Finsen. Hesi 
eru: 
 
Gunnhild Alstrup: Gunnhild hevur útbúgving innan innrætting við atlit til ávísar málbólkar, sum hon í 
hesum føri brúkar til innrætting av spæli- og virknistilboði til børn. Tilboðið verður skipa fyri børn í 
barnagarðsaldri, tvs. uml. 3-6 ár, og ætlanin er at deila høllina í tvey (við gardinum ella líknandi), soleiðis 
at ymiskt spæl er hvørjumegin. Útgerðin og leikurnar í uppskotinum hava til endamáls at stimulera 
sansir, balansu og motorikk hjá børnum. T.d. klintristeinar, rutsjibana, balansusteinar, eina stóra bleyta 
madrassu, eina lítla trampolin og annað, sum eisini kann brúkast at gera forðabreytir/bana við. Eisini 
vera bóltar at spæla við. Sí annars hjálagda útgreinaða uppskot frá Gunnhild Alstrup, eisini við atlit til 
fíggjarætlan. 
 
Sigfríður / Tatanka: Hevur fleiri ára royndir innan útgerð og spæl til børn og ung. Tatanka er veitari av 
m.a. hoppiborgum og trampolinum, sum er ætlanin skal mynda spæli- og virknistilboðið í Finsen 
sambært hansara uppskoti. Talan verður um 2-3 hoppiborgir og onkra trampolin, har børnini eru íbundin 
tá tey hoppa. Uppskotið hjá Sigfríður leggur upp til, at børn og familjur kunnu koma í høllina at spæla og 
brúka orku. Tilboðið skal skipast soleiðis, at yngri og eldri børn hava hvør sítt umhvørvið at spæla í, og er 
ætlað aldursbólkinum 1-10 ár. Sí annars hjálagda útgreinaða uppskot frá Sigfríður á Plógv, eisini við atlit 
til fíggjarætlan.  
 
Tilmæli: 
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at umrøða málið við atliti til, at 
umsitingin heldur fram við samráðingunum við báðar tilboðsgevararnar og kemur við einum endaligum 
tilmæli til komandi fund.    
 
Mentamálanevndin 15. apríl 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Býráðsfundur 11. juni 2020: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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119/20 Møgulig standmynd/minnismerki um Andreu Árting 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 28.11.2018 365/18 18/04076-1 
2 Mentamálanevndin 11.09.2019 247/19 18/04076-1 
3 Fíggjarnevndin 18.09.2019 238/19 18/04076-1 
4 Býráðsfundur 26.09.2019 203/19 18/04076-1 
5 Býráðsfundur 30.10.2019 244/19 18/04076-1 
6 Mentamálanevndin 05.02.2020 58/20 18/04076-1 
7 Mentamálanevndin 02.04.2020 95/20 18/04076-1 
8 Byggi- og býarskipanarnevndin 23.04.2020 74/20 18/04076-1 
9 Mentamálanevndin 27.04.2020 125/20 18/04076-1 
10 Fíggjarnevndin 20.05.2020 123/20 18/04076-1 
11 Býráðsfundur 28.05.2020 96/20 18/04076-1 
12 Býráðsfundur 11.06.2020 119/20 18/04076-1 

 
 
 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Gunvør Balle, forkvinna í mentamálanevndini. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Ynski er at heiðra minni um Andreu Árting og hennara virki innan fakfelagsrørsluna, kappróður v.m. við at 
gera eina standmynd ella minnismerki/-varða. 
 
Andrea Árting var komin væl upp í árini, tá hon í ringastu tíðunum í 30´unum púra óvæntað gjørdist 
forkvinna í Havnar Arbeiðskvinnufelag. Kreppan hevði við sær, at fakfeløgini vóru undir trýsti. Hetta nervaði 
tó ikki Andreu. Hon var órørd, og hon segði altíð tingini beint fram sama, hvar ið hon var. Við sínum 
eyðsýnda sosiala tilviti gjørdist hon ein ímynd fyri fakfelagsstríði í Føroyum í 20. øld. Alt sítt vaksna lív setti 
hon rættindini hjá kvinnum í brennidepilin. Hóast hon ongantíð sat á tingi, so virkaði hon í roynd og veru 
sum ein sosialpolitikkari. Lønin hjá arbeiðskvinnunum var størsta partin av 20. øld væl lægri enn hjá 
monnunum. Hetta setti Andrea sær fyri at broyta. Í 1977 rakk hon loksins úrslitinum, at kvinnur og menn 
skuldu fáa líka løn fyri sama arbeiði. Tá hon seinni sama árið legði frá sær sum forkvinna í Havnar 
Arbeiðskvinnufelag, var hon 85 ára gomul. Soleiðis verður sagt um Andreu Árting í sambandi við filmin, 
sum er gjørdur um hana og vístur í KVF í 2017. 
 
Røddir hava av og á verið frammi um at gera eina standmynd av kendu havnarkonuni Andreu Árting. 
 
Tórshavnar kommuna kundi tikið stig til samstarv við Havnar Arbeiðskvinnufelag og aðrar áhugapartar um 
at seta eina standmynd upp av Andreu Árting í býnum. 
 
Ein staðseting kundi t.d. verði uttanfyri Steinatún, sum liggur mitt í býnum, har nógv fólk ferðast aftur og 
fram. Tað hevði klætt Tórshavnar kommunu væl at reist eina standmynd av hesi serstøku kvinnu, sum 
stríddist so íðuliga fyri rættindunum hjá kvinnum.   
 
Møgulig staðseting av standmynd ella minnismerki/-varða er málsøkið hjá Býarskipanarnevndini og verður 
tikið upp í nevndini, um verkætlanin gerst aktuell. 
 
Tá greitt er, hvørjir partar hava áhuga at vera við í verkætlanini, verður fíggjarætlan gjørd og leistur fyri, 
hvussu verkætlanin verður útint. 
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Eisini kann nevnast, at bók um søguna hjá Havnar Arbeiðskvinnufelag eftir ætlan kemur út í 2019. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
Umhvørvisárin 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
Skjøl 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     
Umhvørvisavleiðingar     
Sosialar avleiðingar     
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 
Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka støðu til, um arbeiðast skal 
víðari við málinum og at fáa samstarv í lag við Havnar Arbeiðskvinnufelag og onnur um møguliga 
verkætlan. 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur verið í dialogi við nøkur fakfeløg um at vera við í hesi verkætlan, og ábendingar eru um, 
at tað helst ber til. Eisini hevur TK søkt Betri Stuðul um stuðul, men fekk noktandi svar. Fyri at skapa 
betri grundarlag fyri at koma á mál við verkætlanini verður mett hóskandi, at TK nú tekur stig til at útvega 
hóskandi eginfígging til verkætlanina, sum so kann vera grundarlag undir endaligu tilgongdini at fáa 
onnur at koma við í samlaðu fíggingina.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at: 
1. Flyta 100 tkr. av konto 4140 Ætlanir á skúlaøkinum til nýggja projektkontu: Minnismerki Andrea Árting 
2. Flyta 100 tkr. av projektkontu L57029 (sak: Gøtuítrótt) til nýggja projektkontu: Minnismerki Andrea 
Árting 
 
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 



 

 
Býráðsfundur 
11. juni 2020 

Blað nr.: 520 
 
Formansins merki: 

 

Síða 520 av 52 

Mentamálanevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og  at heita á 
fíggjarnevndina at flyta 100 tkr. av kontu 5310 Mentanartiltøk o.a. til nýggja projektkontu: Minnismerki 
Andrea Árting. 
 
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og játta kr. 100.000 
av konto 4140, kr. 100.000 av L57029 og kr. 100.000 av konto 5310 á konto 5311 og beina málið í 
býráðið til tvær viðgerðir. 
 
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 30. oktober 2019: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Til tess at gera verkætlanina ítøkiliga, verður mett neyðugt at fáa nærri viðgerð av møguligum 
staðsetingum og krøvum til sjálvt listaverkið Andreu Árting til heiðurs, hetta eisini sum liður at útvega 
samlaðu fíggingina. Á løgukontu 6275 Fríðkan av býnum, L62038 eru kr. 300.000 tøkar. Aftrat eru nakrar 
tilsagnir um fíggjarligan stuðul frá uttanhýsis pørtum komnar til verkætlanina.  
 
Tørvur er á at fáa neyvari staðfest, hvørji krøv skulu setast til staðseting og listaverk. Tørvur er harumframt 
á uppskoti um tilgongd at útvega sjálvt verkið. Liður í hesum er eisini at meta um hóskandi vavi av samlaðu 
verkætlanini, harundir kostnað. 
 
Tað eigur at verða heitt á Listaráðið um skjótast til ber at geva tilmæli til nevndarviðgerð hesum viðvíkjandi, 
so at tilgongd at útvega listaverk og aðrar fyrireikingar í sambandi við staðsetingina annars kunnu byrja. 
 
Um tilgongdin at útvega listaverk v.m. krevur fígging, verður hetta at leggja aftur fyri nevnd at taka støðu 
til.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at heita á Listaráðið um uppskot til staðseting av 
listaverkinum og krøv annars bæði til staðseting og listaverk. Mælt verður eisini til at heita á Listaráðið um 
uppskot til tilgongd at útvega listaverkið. 
 
Mentamálanevndin 05. februar 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í byggi- og 
býarskipanarnevndina. 
 
Ískoyti: 
Tórshavnar listaráð hevur viðgjørt málið um staðseting av listaverkinum, umframt krøv til listaverkið og 
útveganartilgongd og hevur fylgjandi tilmæli. 
--- 
Viðv. staðseting 
Listaráðið mælir til at verkið verður staðsett í Steintúni, treytað av at tað kann fáa hóskandi rúmd og 
pláss og ikki avmarkað til sjálvt torgið. Listafólkið skal kann arbeiða við staðseting í økinum. 
 
Viðv. krøvum til listaverkið 
Listaráðið mælir til at taka støði í nøkrum fáum krøvum, herundir boðskapinum um AÁ 
(kvinnujavnrættindi, sosialt rættvísti, áræði, áhaldni og sterk kvinnufyrimynd) og at verkið skal kennast 
fólksligt (ikki elitert), forvitnisligt og sjónligt í býarmyndini. 
 
Viðv. útvegnar-/útboðstilgongd 
Listaráðið mælir til at fara undir eina tilgongd har útvald yrkislistafólk fáa møguleika at luttaka í eini 
tilgongd, ið helst er í stigum. Einum undanumfari og so evt. eini millumstigi (tá móti ávísum gjaldi) og so 
endaligari tilgerð. 
--- 
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Víðari tilgongd 
Um samtykt verður at halda fram við verkætlanini fer Listabólkurin í kommununi, ið hevur ábyrgd av 
praktisku útveganini sbrt. galdandi reglugerð, undir útboðstilgongd at útvega listaverk. Hugsanin er at 
talan verður um innbodna tilgongd við einum undanumfari, og um valt verður at fara víðari til eitt annað 
umfar við fleiri luttakarum, at hesir tá fáa eina ávísa samsýning fyri kappingarluttøkuna. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, leiðarin á Býarskipanardeildini og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at 
taka støðu til um farast skal víðari við útboðstilgongdini við støði í tilmælinum frá Tórshavnar listaráði. 
Málið verður beint í byggi- og býarskipanarnevndina. 
 
Mentamálanevndin 02. apríl 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanarnevndini mæla til at taka undir við tilmælinum og at játta 100.000,- 
kr. av kt. 6275, fríðkan av býnum, L00001 løgukarmur fyri árið, til L62038 standmynd/minnismerki um 
Andreu Árting og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 23. apríl 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Í framflytingunum frá fíggjarárinum 2019, ið kemur til viðgerðar í fíggjarnevndini og býráðnum í næstum, 
verða ætlandi framflytingar frá m.a. kontu 5210 Tórshavnar kvøldskúli, á umleið 950 tkr.  
 
Mett verður at partur av hesum kann vera flutt til at betra um fíggjarliga grundarlagið fyri verkætlanini. 
Henda upphæddin er helst ikki nokk, men vil nú vera nøktandi grundarlag fyri at fara víðari við verkætlanini 
og byrja útveganartilgongdina. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at flyta 250 tkr. av kontu 
5210 Tórshavnar kvøldskúli til projektkontu L62038 – standmynd/minnismerki - Andrea Árting. 
 
Málið verður beint í fíggjarnevndina. 
 
 
 
Mentamálanevndin 27. apríl 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
fíggjarnevndina. 
 
 
Fíggjarnevndin 20. mai 2020: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini. 
 
 
Býráðsfundur 28. mai 2020: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð og beint víðari til aðru viðgerð. 
 
 
Býráðsfundur 11. juni 2020: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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120/20 Økt reingerð á dagstovnaøkinum í sambandi við 
koronasmittufyribyrging 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Fíggjarnevndin 28.05.2020 143/20 20/01634-1 
2 Býráðsfundur 28.05.2020 113/20 20/01634-1 
3 Býráðsfundur 11.06.2020 120/20 20/01634-1 

 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Áheitan frá borgarstjóranum um møguliga ískoytisjáttan til dagstovnaøkið vegna økt reingerðarkrøv í 
sambandi við koronasmittu. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Í sambandi við, at dagstovnar og frítíðarskúlar lótu uppaftur, gjørdi Koronaráðgevingin smittufyribyrgjandi 
vegleiðingar, sum høvdu við sær, at virksemið á stovnunum mátti umskipast og tillagast samsvarandi 
vegleiðingunum. 
 
Krøv vórðu m.a. um økta reingerð, sum kravdi at broyta arbeiðgongdir inn á einstøku stovunum. Vesini 
skulu verða vaskað minst tvær ferðir um dagin, vesikummusetur skulu verða vaskað og síðani avsprittað 
minst tvær ferðir um dagin. Øll borð og kontakpunkt skulu verða vaskað og sóttreinsað minst tvær ferðir 
um dagin – sum dømi kunnu nevnast kranar, borðyvirflatur, handtøk, køliskápslúkur/handtøk, rimaverk, 
stólarmar, kontaktir o.s.fr. Leikur skulu verða vaskaðar fleiri ferðir um dagin. Teldlar skulu verða turkaðir 
við sprittserviettum fleiri ferðir um dagin, og ímillum hvørja ferð teir verða nýttir. Hendurnar skulu vaskast 
bæði áðrenn og eftir nýtslu. Knappaborð og mús til teldu skulu dagliga verða vaskað við einnýtislappum, 
sum reingeringarevni er latið í.  
 
Harumframt eru reinføriskrøvini, tvs. at vaska hendurnar bæði hjá børnum og starvsfólkum fleiri ferð um 
dagin. 
 
Serliga síðani stovnarnir aftur fóru at fyllast, hava broyttu arbeiðsgongdirnar vegna koronatilmælini havt 
við sær eyka trýst á arbeiðsorkuna á einstøku stovunum, har starvsfólkini hava tikið sær av  reingerð 
burturfrá námsfrøðiliga virkseminum annars. 
 
Út frá upplýsingum, sum stovnsleiðslurnar hava latið, ber til at meta um eina miðal tímanýtslu pr. dag á 
einstøku vøggu- og barnagarðsstovunum og frítíðarskúlaflokkunum. Sí útrokningar, sum fevna um 20 
arbeiðsdagar, ið samlað gevur ein upphædd á kr. 839.500 (rundað). 
 
Metast má, at støðan viðvíkjandi koronasmittuni og tey atlit, sum stovnarnir skulu taka, kunnu broytast. 
Ein ískoytisjáttan í verandi støðu leggur ikki grundarlagið fyri játtan longur fram í tíð, men verður at taka 
upp so hvørt tørvur kann metast vera á tí.   
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
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Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     
Umhvørvisavleiðingar     
Sosialar avleiðingar     
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 
Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at játta kr. 839.500 til stovnarnar sum 
ískoyti til eykaútreiðslur vegna økta reingerð fíggjað av tøkum peningi.  
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 28. mai 2020:  Samtykt at taka undir við tilmælinum við teirri broyting at játtanin verður 
fíggjað av konto 20910 og beina málið í býráðið til tvær viðgerðir. 
 
 
Býráðsfundur 28. mai 2020: Einmælt samtykt. 
 
 
Býráðsfundur 11. juni 2020: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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121/20 Nýggjur skúli í vesturbýnum (2012-1064) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 24.06.2014 151/14 14/03408-18 
2 Fíggjarnevndin 24.06.2014 203/14 14/03408-18 
3 Býráðsfundur 25.06.2014 148/14 14/03408-18 
4 Mentamálanevndin 20.10.2014 207/14 14/03408-18 
5 Mentamálanevndin 11.02.2015 22/15 14/03408-18 
6 Mentamálanevndin 06.05.2015 72/15 14/03408-18 
7 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.05.2015 117/15 14/03408-18 
8 Mentamálanevndin 19.10.2015 209/15 14/03408-18 
9 Tekniska nevnd 20.10.2015 112/15 14/03408-18 
10 Byggi- og býarskipanarnevndin 20.10.2015 199/15 14/03408-18 
11 Býráðsfundur 21.10.2015 173/15 14/03408-18 
12 Fíggjarnevndin 21.10.2015 236/15 14/03408-18 
13 Fíggjarnevndin 06.01.2016 1/16 14/03408-18 
14 Býráðsfundur 06.01.2016 1/16 14/03408-18 
15 Mentamálanevndin 06.01.2016 1/16 14/03408-18 
16 Býráðsfundur 28.01.2016 12/16 14/03408-18 
17 Mentamálanevndin 10.02.2016 24/16 14/03408-18 
18 Fíggjarnevndin 17.02.2016 52/16 14/03408-18 
19 Býráðsfundur 25.02.2016 38/16 14/03408-18 
20 Mentamálanevndin 04.05.2016 133/16 14/03408-18 
21 Fíggjarnevndin 11.05.2016 158/16 14/03408-18 
22 Býráðsfundur 19.05.2016 128/16 14/03408-18 
23 Fíggjarnevndin 08.06.2016 222/16 14/03408-18 
24 Býráðsfundur 16.06.2016 162/16 14/03408-18 
25 Mentamálanevndin 17.10.2016 273/16 14/03408-18 
26 Mentamálanevndin 27.10.2016 275/16 14/03408-18 
27 Fíggjarnevndin 27.10.2016 364/16 14/03408-18 
28 Býráðsfundur 27.10.2016 247/16 14/03408-18 
29 Fíggjarnevndin 16.11.2016 367/16 14/03408-18 
30 Mentamálanevndin 24.11.2016 300/16 14/03408-18 
31 Fíggjarnevndin 29.11.2016 396/16 14/03408-18 
32 Býráðsfundur 30.11.2016 297/16 14/03408-18 
33 Býráðsfundur 15.12.2016 323/16 14/03408-18 
34 Mentamálanevndin 06.12.2016 312/16 14/03408-18 
35 Fíggjarnevndin 07.12.2016 404/16 14/03408-18 
36 Býráðsfundur 26.01.2017 44/17 14/03408-18 
37 Býráðsfundur 02.03.2017 71/17 14/03408-18 
38 Býráðsfundur 27.04.2017 120/17 14/03408-18 
39 Mentamálanevndin 24.04.2017 89/17 14/03408-18 
40 Fíggjarnevndin 26.04.2017 103/17 14/03408-18 
41 Mentamálanevndin 14.05.2018 158/18 14/03408-18 
42 Fíggjarnevndin 18.05.2018 140/18 14/03408-18 
43 Býráðsfundur 24.05.2018 115/18 14/03408-18 
44 Fíggjarnevndin 13.06.2018 190/18 14/03408-18 
45 Mentamálanevndin 18.06.2018 232/18 14/03408-18 
46 Fíggjarnevndin 20.06.2018 205/18 14/03408-18 
47 Mentamálanevndin 02.07.2018 238/18 14/03408-18 
48 Fíggjarnevndin 04.07.2018 217/18 14/03408-18 
49 Býráðsfundur 04.07.2018 174/18 14/03408-18 
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50 Býráðsfundur 30.08.2018 196/18 14/03408-18 
51 Mentamálanevndin 26.02.2019 73/19 14/03408-18 
52 Fíggjarnevndin 28.02.2019 61/19 14/03408-18 
53 Býráðsfundur 28.02.2019 36/19 14/03408-18 
54 Mentamálanevndin 11.09.2019 249/19 14/03408-18 
55 Fíggjarnevndin 18.09.2019 235/19 14/03408-18 
56 Býráðsfundur 26.09.2019 205/19 14/03408-18 
57 Mentamálanevndin 05.02.2020 57/20 14/03408-18 
58 Fíggjarnevndin 12.02.2020 45/20 14/03408-18 
59 Býráðsfundur 27.02.2020 34/20 14/03408-18 
60 Mentamálanevndin 02.04.2020 102/20 14/03408-18 
61 Mentamálanevndin   14/03408-18 
62 Fíggjarnevndin 28.05.2020 142/20 14/03408-18 
63 Býráðsfundur 28.05.2020 111/20 14/03408-18 
64 Býráðsfundur 11.06.2020 121/20 14/03408-18 

 
 
 
 
Málslýsing: 
 
2012-1064/17 SG  
 
Fyrireika bygging av nýggjum skúla  
 
Arbeiðsbólkur og arbeiðssetningur  
Í álitinum um skúlabygnað og skúlabygging 2012-2021 (sí mál 2011-0679), sum skúlastýrini eisini hava 
viðgjørt og gjørt viðmerkingar til, verður m.a. mælt til at byggja nýggjan trý sporaðan skúla í staðin fyri 
Tórshavnar kommunuskúla og Venjingarskúlan. Mælt verður eisini til at skipa forskúla og frítíðarskúla í 
øllum skúlum. Haraftrat er lagt upp til at hava tilboð til næmingar við serligum avbjóðingum.  
 
Hesin nýggi skúlin hevur arbeiðsheitið Vesturskúli við tað, at hann ætlandi verður staðsettur í Vesturbýnum 
inn frá Landavegnum, har økið eisini er lagt av til at byggja ítróttahøll. Inn frá Marknagilsvegnum verður 
miðnámsskúladepilin granni.  
 
Tørvur er á at gera uppskot til eitt meira útgreinað konsept bæði um samlaða virksemið í skúlanum og 
bygningin sjálvan. Hetta arbeiðið er at meta sum ein fyrsta fyrireiking og hugskotsgrundarlag fyri víðari 
politiskari viðgerð og støðutakan til at seta bygginevnd og at útvega byggiskrá v.m.  
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at geva umsitingini heimild til at seta arbeiðsbólk við 
umboðum fyri umsitingina, skúlarnar, frítíðarskúlarnar og møguliga onnur at gera uppskot til yvirskipað 
konsept fyri nýggja skúlanum at lata mentamálanevndina aftur til viðgerðar í seinasta lagi 15. juni 2012.  
 
Mentamálanevndin 30. apríl 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum.  
 
Býráðið 2. mai 2012: Tikið av skrá.  
 
Ískoyti:  
Arbeiðsbólkurin hevur latið gera uppskot til yvirskipað konsept fyri nýggja skúlan, sí frágreiðing. 
Arbeiðsbólkurin hevur m.a. lýst námsfrøðiliga profilin við atliti at eitt nú ætlanini um deildarbýti, floks- og 
hølisbýti, samstarv millum lærarar og pedagogar, samstarv millum skúlar, serundirvísing og 
næmingatrivnað. Harumframt verður nomið við staðsetingina, bygningsstødd v.m.  
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Konseptið er í góðum samsvari við álitið um skúlabygnað og skúlabygging eins og viðmerkingarnar frá 
skúlastýrunum (máltal 2011-0679).  
 
Mett verður, at tilfarið, ið arbeiðsbólkurin hevur latið úr hondum, saman við álitinum um skúlabygnað og 
skúlabygging og viðmerkingunum frá skúlastýrunum er haldgott grundarlag fyri at fara víðari í tilgongdini 
at fyrireika bygging av nýggjum Vesturskúla. Næsta stigið er sostatt at seta bygginevnd og at útvega 
byggiskrá.  
 
Til endamálið skal fígging fáast til vega. Í sambandi við heildarætlanina fyri Kommunuskúlan eru uml. 3 
mió kr. ikki brúktar. Nýggi Vesturskúlin er ein samanlegging av Kommunuskúlanum og Venjingarskúlanum, 
og tí verður mett, at hesir pengar kunnu játtast og flytast til nýggju skúlaætlanina fyri hesar báðar skúlar.  
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at seta bygginevnd og at útvega byggiskrá til nýggjan 
Vesturskúla í samsvari við álitið um skúlabygnað og skúlabygging, og at áður játtað upphædd kr. 3 mió frá 
kontu 4175 Dagføring av skúlum L41003 Kommunuskúlin høvuðsumvæling verður flutt til bygging av 
nýggjum Vesturskúla.  
 
Mentamálanevndin 27. juni 2012: Ein meiriluti: Jógvan Arge, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov taka 
undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.  
Ein minniluti: Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen taka støðu á seinni fundi.  
 
Fíggjarnevndin 28. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við mentamálanevndini.  
 
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt.  
 
Mentamálanevndin 10. apríl 2013: Málið varð umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Ein arbeiðsbólkur við umboðum fyri leiðslur, lærarar og foreldur í skúlastýrunum í Venjingarskúlanum og 
Tórshavnar Kommunuskúla og umboðum fyri umsitingina (sí mál nr. 14/00423) hevur gjørt uppskot um 
bygnaðarliga samskipan og samanlegging av Venjingarskúlanum og Tórshavnar Kommunuskúla og 
tíðarætlan. 
 
Á býráðsfundi 22. mai 2014 varð samtykt at broyta ætlaða talið av sporum í Vesturskúlanum soleiðis, at 
trý spor vera í yngru flokkunum og fimm spor í 8. og 9. flokki (sí mál nr. 14/00423). 
 
Grundøkið við Landavegin, sum ætlanin er at byggja skúlan á, er 34.000 m2, til samanberingar eru 
grundøkini hjá Skúlanum við Løgmannabreyt og Skúlanum á Argjahamri ávikavist 22.000 m2 og 20.000 
m2. 
 
Bygginevndin hevur viðgjørt uppskotið, sum ein arbeiðsbólkur læt úr hondum í juni 2012, og nevndin er 
samd um, at tað uppskotið er gott grundarlag at brúka í fyrireikingini at byggja nýggja skúlan í vesturbýnum. 
Á fundi mikudagin 18. juni 2014 samtykti bygginevndin at biðja um, at 1.300.000 kr., sum settar eru av til 
av Vesturskúla, verða játtaðar til fyrireiking og til byggiskrá. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta 1.300.000 kr. til fyrireiking og útvegan av byggiskrá 
av konto 4176 Nýbygging av skúlum. 
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Mentamálanevndin 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevnd 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið. 
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Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt. 
 
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Støðan í dag. 
 
Tøkt lendi, sum ætlanin er at byggja á: 
 
Matr.nr. 1099 14.660 m² 
Matr.nr. 1100 15.280 m² 
Matr.nr. 1102c   5.879 m² 
 
Tilsamans 35.819 m² 
 
Hesir matriklar eru allir D3-øki Almennir stovnar. 
 
Samtykt er, at skúlin skal byggjast til 850 næmingar, og við grundarlagi í verandi skúlum við 
Løgmannabreyt og á Argjahamri eru umleið 14 m² fyri hvønn næming.  
Nýggi skúlin skal sostatt vera 850 x 14 m² = 11.900 m² til støddar. 
 
Neyðugt er at útvega meiri lendi, tí serstaka byggisamtyktin fyri Marknagil ásetur nettonýtslustig 0,3, sum 
krevur eitt grundøkið uppá 39.700 m². 
 
Ætlanin er at nýta matr.nr. 1104d ella partar av hesum matrikli afturat. Kommunan eigur grundøkið, sum 
er 6.576 m² til støddar. 
 
Soleiðis verður samlaða víddin økt úr 35.819 m² til 42.395 m². 
 
Bygginevndin hevur á fundi 11. desember 2014 samtykt at mæla til, at matr.nr. 1104d verður lagt afturat 
samlaða økinum til Vesturskúlan. 
 
Upplýsast skal, at matr.nr. 1104d er C3-øki Miðstaða- bústaðarbygging. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og beina málið í byggi- og 
býarskipanarnevndina. 
 
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Bygginevndin hevur fingið 1.part av byggiskránni (Byggiskrá Fyritreytir) og mælir til at góðkenna hana við 
tí fyrivarni, at smærri tillagingar kunnu verða gjørdar av umsitingingini, áðrenn útbjóðað verður. 
 
Víst verður til skjal 15/01528-2, sum er viðfest. 
 
Sambært tíðarætlanini verða 2. og 3. partur av byggiskránni lidnir í september. 2. partur er námsfrøðilig 
viðurskifti og 3. partur er teknisk viðurskifti. 
 
Tilmæli til mentamálanevndina: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og góðkenna fyrsta part av 
byggiskránni. 
 
Ískoyti: 
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Eftir at málið var fyri í mentamálanevndini, hevur fundur verið á teknisku deild við luttøku av umboðum fyri 
Landsverk og Rambøll um atkomuviðurskiftini til Vesturskúlan. Niðurstøðan frá fundinum var, at Rambøll 
skuldi koma við einum uppskoti til loysn og gera eina innkoyring frá Marknagilsvegnum ígjøgnum nevnda 
matr.1104d. 
Mál 14-03118-22. Hjáløgdu kort sum vísa uppskot til loysn. 
 
Tilmæli til byggi- og býarskipanarnevndina: 
Tekniski stjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og teknisku deild og nýta 
matr. nr. 1104d fyri at halda kravið um nettunýtslustig til byggingina og møguligan atkomuveg frá 
Marknagilsvegnum til Vesturskúlan.  
 
Mentamálanevndin 6. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum til mentamála-nevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum til byggi- og 
býarskipanarnevndina. 
 
Ískoyti: 
Bygginevndin hevur 12. oktober 2015 samtykt endaliga byggiskrá fyri byggiverkætlanina Skúlin á Fløtum. 
Byggiskráin, ið er hjáløgd, er í trimum pørtum: 
 
1. Fortreytir 
2. Námsfrøðilig viðurskifti 
3. Teknisk viðurskifti 
 
Grundøki 
Eitt øki í Marknagili er lagt av til Skúlan á Fløtum www.saf.fo . Økið er tilsamans 42.335 m2 og er ogn hjá 
Tórshavnar kommunu. 
 
Sambært serstøku byggisamtyktini fyri Marknagil kunnu bygningurin/bygningarnir í mesta lagi vera 10.583 
m2  við tilsamans 12.700 innrættaðum m2. Støddin á skúlanum verður 11.600 m2  við møguleika at byggja 
út til tveir flokkar aftrat í 7. árgangi. 
 
Kostnaður 
Metta samlaða íløgan til handverkaraútreiðslur uttan meirvirðisgjald verður: 
11.600 m2 av gólvvídd fyri  11.600 m2 x 20.000 kr.= 232.000.000 kr. 
 
Tíðarætlan 
Byggingin verður skipað sum ein bygging í trimum byggistigum. Sambært tíðarætlanini verður fyrsta 
byggistig liðugt í juli 2018, og tá flytur miðdeildin (4.- 6-fl.) inn í skúlan. Annað byggistig er til hádeildina 
(7.-9.fl.), og tað verður liðugt í juli 2019. Í juli 2020 verður triðja byggisstig liðugt, og tá flytur grunddeildin 
(0-3- fl. og frítíðarskúli) inn í skúlan. 
 
Málið verður viðgjørt í mentamálanevndini, tekniskunevnd, byggi- og býarskipanarnevndini, fíggjarnevndini 
og í býráðnum. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin, tekniski stjóri og býararkitekturin mæla mentamálanevndini til at 
góðkenna byggiskránna og at beina málið víðari til teknisku nevnd, ið skal beina málið víðari til byggi- og 
býarskipanarnevndina, ið skal beina málið umvegis fíggjarnevndina í býráðið.  
 
Mentamálanevndin 19. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í avvarðandi 
nevndir. 
 
Tilmæli: 
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Tekniski stjórin mælir til at nevndin tekur undir við byggiskránni fyri tann partin sum viðkemur vegaføringar, 
ferðsluviðurskiftir og leiðingar í sambandi við verkætlanina, og at beina málið í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 
 
Tekniska nevnd 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Timæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla nevndini til at taka undir við byggiskránni, fyri tann partin, sum 
viðkemur býarskipan og staðseting, og at beina málið í býráðið umvegis Fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Halla Samuelsen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Samtykt at góðkenna byggiskránna og at beina málið í býráðið, og 
heitt verður samstundis á teknisku nevnd um í góðari tið at skipa øll nøktandi vega- og ferðsluviðurskifti 
við skúlarnar. 
 
Býráðsfundir 21. oktober 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti at góðkenna 
byggiskránna. 
 
Ískoyti 
Hugskotskappingin fyri Skúlan á Fløtum var útskrivað 23. oktober 2015 eftir at Tórshavnar býráð 21. 
oktober 2015 hevði samtykt byggiskránna fyri Skúlan.  
 
Fýra ráðgevaratoymi vóru undangóðkend til at luttaka í hugskotskappingini.  
 
Tey vóru: 
•   Elvi (Selmar Nielsen Arkitektar, Ósbjørn Jacobsen Arkitektar, LBF og SMJ)  
•  BIGKONTRAST (BIG-Bjarke Ingels Group, Kontrast byggilist og byggifrøði, LBF, SMJ)  
•  Árni Winter arkitektar, ZETA architects, SMJ og LBF  
•  MAP Arkitektar, Arkitektar 99, LBF og PB-Consult   
 
18. desember 2015 lótu toymini inn síni boð uppá loysn og var tað latið navnloynt soleiðis, at nevndin ikki 
visti, hvat toymið átti hvat uppskot. 
 
4. januar 2016 hevur dómsnevndin gjørt úrskurð og tilmæli í málinum um, hvat ráðgevaratoymið skal fáa 
møguleikan at innganga avtalu um ráðgeving, projektering og eftirlit av skúlabyggingini. Sí hjálagt 
dómsúrskurðin. 

Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin, tekniski stjórin og býararkitekurin mæla mentamálanevndini til at 
staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini og at heimila umsitingini til at fara undir samráðingar við vinnandi 
ráðgevaratoymið í dómsúrskurðinum um projektering og eftirlit, og at venda aftur við einum uppskoti til 
sáttmála.  

 
Mentamálanevndin 6. januar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 06. januar 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina málið í 
býráðið. 
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Býráðsfundur 06. januar 2016: Einmælt samtykt at staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini og heimila 
umsitingini at fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið: Árni Winther arkitektar, ZETA 
architects, SMJ og LBF og uppskoti teirra, Eindirnar í heildini. 
 
Býráðsfundur 28. januar 2016: Tikið av skrá.  
 
 
Ískoyti 
Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum hevur á fundi 9. februar 2016 samtykt samráðingarúrslitið frá 
samráðingunum hjá samráðingartoyminum (umboð frá bygginevnd og teknisku fyrisiting) við vinnandi 
ráðgevaratoymið í hugskotskappingini. Talan er um samtak, ið eitur Samtakið Eind Í/F (undir stovnan). 
 
Hjálagdur er uppskot til sáttmála við tilhoyrandi fylgiskjølum. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini til 
at innganga hjáløgdu ráðgevaraavtalu við Samtakið Eind Í/F. 
 
 
Mentamálanevndin 10. februar 2016: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla 
Samuelsen og Sigrun Mohr, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, fílist á, at tilmælið við tilfari kom ikki fyrrenn á sjálvum fundinum og tekur ikki 
støðu til málið í dag. 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2016: Samtykt at taka undir við meirilutanum í mentamálanevndini og at 
innganga hjáløgdu ráðgevaraavtalu við Samtakið Eind Í/F og at beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 25. februar 2016: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti 
Verkætlanin er komin so mikið áleiðis at klárt er at fara undir jørðarbeiðið. Í fyrsta lagi avgrevstur, ið m.a. 
skal geva betri yvirlit til víðari jørðarbeiði t.e. spreinging, grovplanering, planering vm. 

Útboð hevur verið av avgrevstrinum. Kostnaðarmetingin lá millum 1,1 og 1,4 mió. kr. 

 2 arbeiðstakarar vóru bodnir at bjóða. Lisitatión var 3. mai 2016 kl. 14. 

Tilboðini vóru soljóðandi: 
P/F Articon                                                          kr. 1.294.147 
H. V. Lützen                                                        kr. 1.772.448 

Ikki íroknað MVG. 
 
Farast kann í holt við arbeiðið innan umleið 3 vikur. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at taka undir við at gera sáttmála 
við lægsta tilboðsgeva og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. Sáttmálin væntast klárur til 
viðgerðina í figgjarnevndini.  
 
Mentamálanevndin 4. mai 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Halla Samuelsen og Tróndur Sigurðsson vóru ikki við í viðgerðini av hesum málið. 
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Fíggjarnevndin 11. maj 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndni og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 19. mai 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti 
Á karminum eru fyri 2016 játtaðar 30,8 mio.kr. á stovnsnr. 4174 – Nýbygging skúlar (íløgur). 
Projekteringin av skúlanu er nú gott ígongd, umframt at jørðarbeiðið er um at fara í gongd. Tørvur er á 
áleið upphæddini til virksemi í ár. 
 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla at játta 30,8 mio.kr. á projektkonto L41012. 
 
 
Fíggjarnevndin 08. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 16. juni 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti 
Eftir at fyrra útbjóðingin bleiv annulerað í summar hevur bygginevndin saman við Ráðgevarasamtakinum 
Eind gjøgnumgingið skipanaruppskotið vm. og gjørt ávísar tillagingar. Yvirlit sæst í hjálagda skjali. 
 
Tilmæli  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at taka tillagingarnar til 
eftirtektar. 
 
 
Mentamálanevndin 17. oktober 2016: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
20. oktober 2016 kl. 14 var licitatión uppá bygging av nýggjum skúlabygningi til Skúlan á Fløtum. 
 
Hesi feløg/samtøk vóru boðin at bjóða í innbodnari licitatión og teirra høvuðsboð eru: 
 
P/F MT Højgaard Føroyar við undirarbeiðstakarum                            - 287.151.814 kr. 
P/F J&K Petersen, Sp/f Húsavarðatænastan og Sp/f TG Verk við 
undirarbeiðstakarum                                                                            - 298.955.524 kr. 
(eisini nevnt: Samtakið í Havn) 
P/F Articon og Sp/f Búsetur við undirarbeiðstakarum                          - 267.809.320 kr. 

Høvuðsráðgevin Samtakið Eind Í/F hevur, eftir innanhýsis viðgerð og gjøgnumgongd av tilboðunum, 
saman við umboðum fyri Tórshavnar kommunu, latið tilmæli 26. oktober 2016 viðvíkjandi hvat av 
samtøkunum skal fáa í boði at gera eina partalagsavtalu (fasu I) og har ætlandi raka ein targetprís, sum 
síðani vil innibera eina endaliga partalagsavtalu (fasu II) og ein arbeiðstøkusáttmála. 

Henda tilgongdin kemur ætlandi at byrja 1. november 2016 og gongur fram til í januar 2017, tá komið 
ætlandi verður aftur í nevndir og býráð við einum úrsliti og tilmæli. 

Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum hevur 26. oktober 2016  viðgjørt tilmælið frá Samtakinum Eind og umrøtt 
málið saman við teknisku fyrisiting. Bygginevndin tekur undir við tilmælinum frá Samtakinum Eind (sí 
tilmælið á nevndarportalinum). 

Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararktitekurin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at 
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heimila umsitingini at fara í partalag (fasu I) við lægsta tilboðsgeva. Málið verður beint í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 

 
 
Mentamálanevndin 27. oktober 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 27. oktober 2016: Samtykt og at beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 27. oktober 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Við atliti til tryggja javna gongd og framhald í verkætlanini, er nú klárt at innganga arbeiðstakarasáttmála 
um víðari jørðarbeiðið. Avgrevsturin er framdur og byggipláss-økið riggað til, herundir við skúrum til 
verkætlanarsamskipanina vm.  
 
Næsta stigið, sum hesin arbeiðstøkusáttmálin fevnir um, er spreinging og planering. Uppskot til sáttmála 
og kostnaðarmeting verður tøkt til fundin. Sáttmálin um víðari jørðarbeiðið er við lægsta tilboðsgeva frá 
lisitatiónini Samtakið Articon - Búsetur. Fígging er tøk á játtanini til Skúlan á Fløtum.  
 
Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum viðger sáttmálan týsdagin áðrenn fundin í mentamálanevndini. 
 
Sáttmáli um størra partin av høvuðsarbeiðstøkuni (byggingin) verður klárur tá fasa 1 í partalagnum verður 
liðug í fyrsta ársfjórðingi í 2017. 
  
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararktitekurin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at 
heimila umsitingini at innganga arbeiðstakarasáttmála við Samtakið Articon – Búsetur um jørðarbeiði 
fíggjað av kontu 4176 Nýggir skúlar L41012 Skúlin á Fløtum. 
 
 
 
Fíggjarnevndin 16. november 2016: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti 
Mett verður, at samlaði íløgutørvurin til byggingina av Skúlanum á Fløtum fíggjarárið 2017 verður umleið 
kr. 70 mió.  
  
Í uppskotinum til fíggjarætlan fyri 2017 eru settar kr. 42,075 mió av til endamálið. Í hesum sambandi er 
fráboðað, at írestandi fíggingin til komandi fíggjarár kr. 28 mió skal játtast sum eykajáttan í inniverandi 
fíggjarári av løgukarmi 5175 Musikkskúlin.  
 
Partalagssáttmáli er undirskrivaður. Umframt avgrevsturin, sum er liðugur, verður grót- og spreingiarbeiðið 
byrjað í ár, og byggingin av sjálvum bygninginum byrjar ætlandi í apríl 2017.  
 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og tekniski stjóri mæla til at samtykkja eykajáttan kr. 28 mió av løgukarmi 5175 
Musikkskúlin til løgukontu 4176 Nýbygging skúlar L41012 Skúlin á Fløtum. 
 
 
Mentamálanevndin 24. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 28 mió av 
løgukarmi 5175 Musikkskúlin til løgukontu 4176 Nýbygging skúlar L41012 Skúlin á Fløtum við teirri 
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viðmerking, at meirinntøkurnar fyri fíggjarárið 2016 skulu játtast til arbeiðið at byggja Musikkskúlan og 
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
 
Fíggjarnevndin 29. november 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið at viðgera tvær ferðir. 
 
Býráðsfundur 30. november 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Við atliti til tryggja javna gongd og framhald í verkætlanini, er nú klárt at innganga arbeiðstakarasáttmála 
um víðari jørðarbeiðið. Avgrevsturin er framdur og byggipláss-økið riggað til, herundir við skúrum til 
verkætlanarsamskipanina vm.  
 
Næsta stigið, sum hesin arbeiðstøkusáttmálin fevnir um, er spreinging og planering. Uppskot til sáttmála 
er gjørt, kostnaðarmetingin fyri arbeiðið er kr. 7.386.512 u/mvg. Harumframt koma útreiðslur til byggipláss 
uml. kr. 500.000 og mvg, samlaður kostnaður umleið kr 8.500.000. Sáttmálin um víðari jørðarbeiðið er við 
lægsta tilboðsgeva frá lisitatiónini Samtakið Articon - Búsetur. Fígging er tøk á játtanini til Skúlan á Fløtum.  
 
Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum viðger sáttmálan týsdagin áðrenn fundin í mentamálanevndini. 
 
Sáttmáli um størra partin av høvuðsarbeiðstøkuni (byggingin) verður klárur tá fasa 1 í partalagnum verður 
liðug í fyrsta ársfjórðingi í 2017. 
  
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararktitekurin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at 
heimila umsitingini at innganga arbeiðstakarasáttmála við Samtakið Articon – Búsetur um jørðarbeiðið og 
játta kr. 8.500.000 av kontu 4176 Nýggir skúlar L41012 Skúlin á Fløtum. 
 
 
Mentamálanevndin 6. desember 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið 
um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 07. december 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Ì sambandi við, at byggiverkætlanin verður skipað í partalagssamstarvi millum Tórshavnar kommunu, 
Samtakið Eind Í/F og Samtakið Articon – Búsetur Í/F, skal sbrt. partalagsskipanini skipast ein stýrisbólkur 
við umboðum fyri Tórshavnar kommunu og bæði samtøkini. 
 
Bygginevndin, sum hevur virkað higartil, gongur tí út, men mælt verður til, at býráðið velur umboð í 
stýrisbólkin.  
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla býráðnum til at velja umboð í stýrisbólkin í partalagnum. 
 

 
Býráðsfundur 26. januar 2017: Tikið av skrá.  
 



 

 
Býráðsfundur 
11. juni 2020 

Blað nr.: 535 
 
Formansins merki: 

 

Síða 535 av 52 

Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vóru Gunnvør Balle, Jákup Dam, Helena Dam á Neystabø og Heðin 
Mortensen.  
 
Ískoyti: 

Partalagsavtala varð undirskrivað 17. november 2016. Síðani hava partarnir arbeitt við at gjøgnumganga og menna 
verkætlanina sbrt. ætlanini í partalagsavtaluni, herundir at fáa sent myndugleikaprojekt til góðkenning hjá 
byggivaldinum. Hetta var gjørt fyrst í apríl og er endaligt svar væntandi um stutta tíð. 

  
Eisini er arbeitt við at fáa ásett endaliga byggikostnaðin. Í tilgongdini eru fleiri tilagingar gjørdar við atliti til at náa 
ein nøktandi targetkostna samsvarandi upprunaligu ætlanini, sí hjálagt skjal. Eisini sæst at, í tilgongdini eru nakrar 
postitiónir, sum av misgáum ikki vóru við í upprunaliga útboðstilfarinum/nøgdarlistunum, og sum nú eru roknaðar 
við.  

 
Targetprísurin er nú ásettur til kr. 247.000.000 við avhending í einum byggistigi 1. apríl 2020, tó so, at møguliga vilja 
partar av verkætlanini kunna verða liðug áðrenn, men er ov tíðiliga at áseta tað enn. Arbeiðið kann byrja at kalla 
beinanvegin. Verandi arbeiðstøka við planering er um at vera liðug.  

 

Nú er klárt at taka støðu til um farast skal víðari í partalagsfasu 2 og gera høvuðsarbeiðstøkusáttmála.  
 
Kostnaðarkarmurin fyri alla verkætlanina (HVÚ, ókent, prís- og lønarvøkstur, heildarráðgeving, eftirlit, listprýði v.m. 
umframt mvg) er nú kr. 383.073.750.  

Higartil eru játtaðar kr. 101.752.000 til verkætlanina, harav kr. 42.075.000 er standa í løgukarmi 4176 Nýbygging 
skúlar fyri fíggjarárið 2017, og aðrar kr. 37.809.000 standa sum minninýtsla fyri 2016 og tí skulu framflytast í 
sambandi við ársroknskapin hjá kommununi.  

 

Írestandi fíggjartørvur avrundað er sostatt kr. 281.323.000, ið skulu játtast yvir fíggjarárini 2018, 2019 og 2020. Mett 
verður, at fíggjartørvurin fyri inniverandi ár er kr. 61.015.000, tvs., at í inniverandi fíggjarárið er kr. 18.869.000 sett 
ov nógv av, og kann løgukarmurin tí lækkast fyri inniverandi fíggjarár. 

  

Samlaði fíggjartørvurin fyri árini 2018, 2019 og 2020 verður sambært hesum tí kr. 300.192.000. býtt soleiðis 
samsvarandi væntaðum útreiðslutørvi fyri hesi ár: í 2018 kr. 110.175.000, í 2019 kr. 127.383.000, og í 2020 kr. 
62.634.000. 

 
Hjáløgd málinum er: 
a) frágreiðing um fyriliggjandi forprojekt til góðkenningar 
b) uppskot til høvuðsarbeiðstøkusáttmála við Samtakið Articon-Búsetur Í/F 

c) kostnaðaryvirlit 
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Tilmæli 

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at góðkenna 
hjálagda forprojekt og høvuðsarbeiðstøkusáttmála og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina, har samlaði 
kostnaðarkarmurin fyri byggingina er kr. 383.073.750.  

Til tess mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin til at játta fyri fíggjarárið 2017 kr. 23.206.000 á løgukarminum 
4176 Nýbygging skúlar út á løgukontu L41012 Skúlin á Fløtum, og flyta minninýtslu á somu løgukontu fyri fíggjarárið 
2016 kr. 37.809.000, og at írestandi upphæddin kr. 300.192.000 fyri árini 2018, 2019 og 2020 verður játtað 
samsvarandi býtinum omanfyri, og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 

 
Mentamálanevndin 24. apríl 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 26. apríl 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevdini og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 27. apríl 2017:  Einmælt samtykt.  
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrður Olsen, Bergun Kass, 
Annfinn Brekkstein, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur Sigurðsson, Heðin Mortensen 
og Gunvør Balle. 
 
Ískoyti: 
Á løgukarminum L4176 Nýbygging skúlar fyri 2018 eru játtaðar 100 mio.kr til verkætlanina. Støðug gongd 
er á verkætlanini og væntandi verður tørvur á á leið 91 mio. kr til arbeiðstakarar og ráðgevar. Hartil koma 
ymiskar útreiðslur hjá byggiharranum. Samstundis er við 1 viðgerð samtykt í býráðnum framflytning av 
minnunýtsluni í 2017 á 6.541 tkr. (sí mál 18/01521 – Framflytingar fyri árið 2017). Mett verður hóskandi at 
hava eitt ávíst fíggjarligt rásarúm fyri um verkætlanin kemur at vinna inn á settu tíðarætlanina. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at játta 92 mio. kr. av 
løgukarminum 4176 á løgukonto L41012 - Skúlin á Fløtum. Málið verður beint í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 
 
 
 
Mentamálanevndin 14. mai 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 18. mai 2018: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 24. mai 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Fíggjarnevndin biður um, at fáa málið á skrá til kunningar. 
 
Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til skjal nr. 14/03408-83. 
 
Tilmæli: 
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Trivnaðarstjórin, virkandi tekniski stjórin, deildarleiðari á verkætlanardeildini og mentamálaleiðarin mæla 
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at fara undir samráðingar við arbeiðstakara og 
ráðgeva um dagføring av partalagsavtaluni at leggja fyri aftur í nevndunum til góðkenningar. Málið verður 
beint í fíggjarnevndina. 
 
Mentamálanevndin 18. juni 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini. 
 
Ískoyti 
Umsitingin hevur havt samráðingar við partarnar í partalagssamstarvinum t.e. Í/F Articon-Búsetur og Í/F 
Eind og er komin til eina semju. Sí hjálagt ískoyti til partalagsavtaluna (dagfest 17. November 2016) og 
ískoyti til arbeiðstakarasáttmálan (dagfestur 10. Mai 2017). 

Ískoytini innibera at TK hækkar upphæddina til ókendu puljuna við 5 mio.kr., umframt setur 1 mio.kr. av til 
at lækka targetkostnaðin frá 248 mio.kr. til 247 mio.kr., umframt setur 1 mio.kr. av til tilkeyp í sambandi við 
eina betri takloysn, soleiðis at endamálið við at gera takið atkomiligt og brúkiligt kann vera rokkið. 

Hesar broytingarnar innibera, at kostnaðarkarmurin fyri alla verkætlanina (HVÚ, ókent, prís- og 
lønarvøkstur, heildarráðgeving, eftirlit, listprýði v.m., umframt kommunalt MVG) fer úr 383.073.750 til kr. 
390.511.250. Væntandi hava hesar broytingar ikki samanlagt fíggjarligar avleiðingar í 2018 og helst heldur 
ikki í 2019 og eisini tengt at, hvussu umfatandi brúkið av tí ókenda verður framyvir. Í sambandi við 
viðgerðina av fíggjaræltanini í heyst verður nærri nágreina um periodisering av játtanini til verkætlanina í 
2019 og 2020. 

Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, leiðarin fyri verkætlanardeildini og mentamálaleiðarin mæla 
mentamálanevndini til at taka undir við ískoytinum til partalagsavtaluna fyri Skúlan á Fløtum og at hækka 
samlaða kostnaðarkarmin fyri verkætlanina til kr. 390.511.250. Málið verður beint í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 
 
 
Mentamálanevndin 02. juli 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 04. juli 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 04. juli 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Helena Dam á Neystsbø hevur boðað frá, at hon ynskir at taka seg úr stýrisbólkinum fyri “Nýggjur skúli í 
vesturbýnum”. 
 
Býráðsfundur 30. august 2018: Tikið til eftirtektar at Helena Dam á Neystabø tekur seg úr 
stýrisbólkinum og at Bjørghild Djurhuus tekur sætið í stýrisbólkinum. 
 
Ískoyti: 
Viðv. broyting av takbelegningi 
Innanhýsis stýrisbólkurin og Stýrisbólkurin fyri skúlan á Fløtum hevur eftir áheitan frá 
Húsaumsitingini viðgjørt spurningin um, hvørt tað er betri at brúka takpapploysn ístaðin fyri 
takmembran (takdúk) á tekjuni á oyggjunum (omaná bygningunum 1-7, tó ikki miðøkið). Takpapp 
er minni viðbreki fyri herverki, skaðum v.m., umframt nakað høgligari at røkja og viðlíkahalda. 
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Meirkostnaður fyri at skifta frá membrani til papp er 4.056.754 kr. + kommunalt MVG. Innanhýsis 
stýrisbólkurin mælir til at broyta takbelegningin til takpapp. Í mun til verkætlanina er broytingin at 
rokna sum eitt tilkeyp og kann tí ikki fara av puljuni til ókent og eiheldur er rúm fyri hesi íløgu á 
øðrum kontum í verkætlanini. Tí er neyðugt at økja samlaða kostnaðarkarmin fyri verkætlanina 
við hesi upphædd.  
 
Ætlandi verður byrjað at leggja takpapp í mars 2019 og tekur tað arbeiðið nakrar mánaðir. 
 
Viðv. innbúgvi og uttandura økið 
Sum greitt frá í framløgu í sambandi við viðgerðina í nevndini á sumri 2018 er greitt, at áður gjørd 
meting í 2016 um kostnaðin av hóskandi innbúgvi v.m. ikki heldur í mun til tað, sum nú verður 
mett rímiligt. Á fundinum verður innleiðandi greitt frá metingini og atlitunum í málinum. Á einum 
komandi fundi kemur endalig tilráðing um málið. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, leiðarin á verkætlanardeildini og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at 
samtykkja at leggja takkpapp á bygningin í staðin fyri membran, og í hesum sambandi at hækka 
samlaða løgukarmin fyri byggiverkætlanina við 4.056.754 kr. + kommunalt MVG at fíggja yvir 
løgujáttanina í 2020. 
 
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Mentamálanevndin 26. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið 
umvegis fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 28. februar 2019: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 28. februar 2019: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti:  
Á løgukarminum L4176 Nýbygging skúlar fyri 2019 eru játtaðar 90.000 tkr til verkætlanina, umframt 
framflyting frá 2018 á 21.970 tkr. Støðug gongd er á verkætlanini og væntandi verður tørvur á umleið 
110.000 tkr í 2019 til arbeiðstakarar, ráðgevar og byggiharraveitingar og -útreiðslur. Á framflutta 
løgukarminum 4176 Nýbygging skúlar eru 18.099 tkr. tøkar., ið tørvar at vera flutt á projektkontuna L41012 
Skúlin á Fløtum. 
 
Ískoyti viðv. játtan til innbúgv v.m. 
 
Tekstur er ávegis  
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at játta 18.099 tkr. av 
løgukarminum 4176 Nýbygging skúlar á løgukonto L41012 - Skúlin á Fløtum. Málið verður beint í býráðið 
umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
Mentamálanevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið 
um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið. 
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Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Á løgukarminum L4176 Nýbygging skúlar fyri 2019 eru játtaðar 116.000 tkr til verkætlanina. Á 
projektkontuni L41012 Skúlin á Fløtum er væntað meirnýtsla á uml. 5 mio.kr. í 2019 (ikki endaliga 
uppgjørt enn!). Hetta vegna at tað hevur gingið væl at byggja í 2019.  
  
Støðug gongd er á verkætlanini, ið ætlandi endar í ár. Tilgongdin viðv. útboð av innbúgvi og øðrum 
byggiharraveitingum er farin í gongd og kemur tann spurningur væntandi fyri aftur til viðgerðar í mars 
2020.  
  
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at samtykkja at játta 116.000 tkr. av 
løgukarminum 4176 Nýbygging skúlar á løgukonto L41012 - Skúlin á Fløtum.   
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina 
 
 
Mentamálanevndin 05. februar 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 12. februar 2020: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 27. februar 2020: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Sbrt. galdandi samtykt hevur verkætlanin 394,8. mio.kr. í játtan. Ætlandi verður byggingin avhendað 26. 
juni 2020. 
 
Í hjálagda skjali verða lýst útlitini fyri, um samlaða játtanin fer at halda. Niðurstøðan er at í løtuni verður 
mettur tørvur á meirjáttan svarandi til uml. kr. 5-8 mió.kr. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin gera vart við møguligan tørv á meirjáttan at nágreina til ein komandi 
fund. 
 
 
 
Mentamálanevndin 02. apríl 2020: Framlagt. 
 
Ískoyti: 
Byggingin av Skúlanum á Fløtum líður væl. Útboð av føstum og leysum innbúgvi hava verið, umframt 
útboð av KT-skíggjum til floks- og fakstovur. Sum áður kunnað um, hevur kostnaðarmetingin til innbúgv 
og útgerð, harundir útiútgerð, verið ov tepur.  
 
Orsøkin er millum annað tilkeyp av ídnaðarkøki og skilaveggi í ítróttahøllini, umframt ov lítið er sett av til 
aktiva útgerð (kt), innbúgv sum heild og ráðgeving til hesar byggiharraveitingarnar. 
 
Sáttmálar stunda til at verða undirskrivaðir, so at innbúgv og útgerð kann verða sett upp sambært 
tíðarætlanini. 
 
Mett verður, at neyðugt er við kr. 6,82 mió í eykajáttan til innbúgv og útgerð. Greitt verður neyvari frá 
hesum á fundinum. 
 
Fyrisitingin hevur ikki fígging at vísa á, men vísir á møguleikan við lántøku. 
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Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og verkætlanarleiðarin mæla til at játta kr. 6,82 mió til innbúgv og 
útgerð til kontu 4176 Nýbygging skúlan L41012 Skúlin á Fløtum um neyðugt fíggjað við lántøku.   
 
 
Fíggjarnevndin 28. mai 2020: Ein meiriluti, Annika Olsen, Bergun Kass g Gunvør Balle, samtykti at taka 
undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið til tvær viðgerðir. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, tekur undir við tilmælinum um at játta kr. 6,82 
mió. til innbúgv og útgerð, tó tekur minnilutin ikki undir við at fíggja útreiðsluna við lántøku og mælir til at 
finna peningin innanfyri verandi íløgukarm.  
 
 
Býráðsfundur 28. mai 2020: Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskot frá Tróndi Sigurðsson, Heðin 
Mortensen, Helelna Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein um at 
játta kr. 6,82 mió. til innbúgv og útgerð og fíggja útreiðsluna innanfyri verandi íløgukarm. 
 
Uppskotið fall við 6 atkvøðum fyri, 7 atkvøðum ímóti og ongari blankari. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helenu Dam á Neystaø, Hallu 
Samuelsen og Annfinn Brekkstein 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunnvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn, Borgi 
Andreasen og Bergun Kass 
 
Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við fyrstu viðgerð við 7 
atkvøðum fyri, 3 ímóti og 3 blonkum. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunnvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn, Bogi 
Andreasen og Bergun Kass 
 
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein. 
 
Blankt atkvøddu: Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø og Halla Samuelsen.  
 
Málið beint víðari til aðru viðgerð. 
 
 
Býráðsfundur 11. juni 2020: Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskotið frá Tróndi Sigurðsson, Heðin 
Mortensen, Helelna Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein um at 
játta kr. 6,82 mió. til innbúgv og útgerð og fíggja útreiðsluna innanfyri verandi íløgukarm. 
 
Uppskotið fall við 6 atkvøðum fyri, 7 atkvøðum ímóti og ongari blankari. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helenu Dam á Neystabø, 
Hallu Samuelsen og Annfinn Brekkstein 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunnvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn, Borgi 
Andreasen og Bergun Kass 
 
Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við aðruviðgerð við 9 
atkvøðum fyri, 3 ímóti og 1 blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunnvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn, Bogi 
Andreasen, Bergun Kass, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus. 
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Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein. 
 
Blankt atkvøddu: Halla Samuelsen.  
 
[Gem]  
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122/20 Gamla brúgvin um Sandá úti í Havnardali 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Tekniska nevnd 06.02.2018 5/18 18/00173-1 
2 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.02.2018 31/18 18/00173-1 
3 Fíggjarnevndin 21.02.2018 45/18 18/00173-1 
4 Býráðsfundur 01.03.2018 44/18 18/00173-1 
5 Byggi- og býarskipanarnevndin 13.03.2019 34/19 18/00173-1 
6 Byggi- og býarskipanarnevndin 03.07.2019 133/19 18/00173-1 
7 Byggi- og býarskipanarnevndin 01.04.2020 67/20 18/00173-1 
8 Byggi- og býarskipanarnevndin 18.05.2020 99/20 18/00173-1 
9 Fíggjarnevndin 20.05.2020 131/20 18/00173-1 
10 Býráðsfundur 28.05.2020 103/20 18/00173-1 
11 Býráðsfundur 11.06.2020 122/20 18/00173-1 

 
 
 
 
 
Upprunin til málið:.   
Landsverk hevur, í sambandi við at nýggjur landsvegur varð gjørdur úr Havn til Gomulurætt, heitt á 
Tórshavnar kommunu um at taka yvir aftur vegateinin, sum gongur um Sandá, frá traðunum til íbinding í 
landsvegin har (sí hjáløgdu tekning). Málið er eisini vorið aktuelt í sambandi marknaumskipan millum 
hagarnar, sum hava mark har. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Tá landsvegur varð gjørdur av nýggjum úr Havn til Gomlurætt, vórðu nakrir vegateinar, sum komu at liggja 
uttan fyri henda nýggja vegin. Gamli vegurin úr Havn til Velbastaðar og Kirkjubøar er frá fyrst í átjandu øld.  
 
Tá ein landsvegur verður avloystur av nýggjum landsvegi, fellur gamli vegurin aftur til fyrrverandi eigaran, 
um hesin vil tað, og eftir møguliga samráðing. Við tað at hesin vegurin var kommunalur, innan hann gjørdist 
landsvegur í 1964, kann hann tí fella aftur til kommununa. Tað eru nøkur viðurskifti ið tala fyri, at kommunan 
yvirtekur vegateinin, sum er lýstur á hjáløgdu tekning: 

• fyrst og fremst er tað gamla brúgvin frá umleið 1925 og sum Villiam Tórsheim (keisarin nevndur) 
lagaði og sum tí hevur søguligt virði fyri kommununa. Ynskir kommunan at varðveita og møguliga 
endurskapa partar av brúnni, er tað av stórum týdningi at eigaraviðurskiftini eru greið. 

• Vegurin har er samstundis vegatkoma til traðirnar niðan fyri Velbastaðvegin við Norðasta Horn, í 
vestara enda. Tí kann hesin vegurin frameftir trygga vegatkomu til partar av hesum øki í mun til 
møguliga framtíðar búseting her. 

• Ein møgulig framtíðar gøtuskipan millum Havnina og Velbastað/Kirkjubø kann inndraga hendan 
vegateinin. 

 
Tey viðurskifti sum møguliga tala ímóti at yvirtaka henda landsvegin eru: 

• Nakað av fíggjarligum bindingum fylgja við, at kommunan yvirtekur vegastubban og gerst 
vegamyndugleiki. Serliga við at seta í stand, reka og viðlíkahalda gomlu grót-brúnna. Okkurt 
smávegis má roknast við asfaltering, tó ferðslan her er sera avmarkað.  

    
Lógir, ásetingar o.a. 
Løgtingslóg nr. 51 frá 25. juli 1972 um landsvegir við seinni broytingum 
 
Umhvørvisárin 
Brúgvin hevur siðsøguligt virði fyri kommununa, og hevur virðir sum bygningsverk, sum varði yvir 
handverk sum ikki er vanligt í dag. 
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Skjøl:  Havnardalur kort j. nr. 18/00173-2 
 Brúgvin um Sandá gomul klipp j.nr. 18/00173-3 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingar avleiðingar x x x  
Umhvørvis avleiðingar x    
Sosialar avleiðingar     
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x    

 
Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 
 
Tilmæli: 
Býarverkfrøðingur mælir til, at umsitingin fær heimild til at gera neyðugar avtalur um at yvirtaka og staðfesta 
eigaraviðurskifti av vegi og brúgv. 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 06. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið, umvegis 
fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og heitir á 
umsitingina um at gera eina kostnaðarmeting av at seta brúnna í uppruna stand. 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við Byggi- og býarskipanarnevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur fingið prosjekttilfar og kostnaðarmeting uppá afturgerð av gomlu brúnni frá uttanhýsis 
ráðgeva. Kostnaðarmetingin frá uttanhýsis ráðgeva uppá handverkaraútreiðslur er áljóðandi 1.550.696 kr. 
u/mvg, men má arbeiðið bjóðast út, fyri at kenna kostnaðin nærri. Harafturat kemur ókent, ráðgeving, 
eftirlit, leiðsla o.s.fr.  
 
Eigaraviðurskifti:  
Samskifti hevur verið millum Landsverk, Umhvørvisstovuna og Tórshavnar kommunu um 
eigaraviðurskiftini. Brúgvin er samband millum markatalsbygd 38 Velbastaður og 55 Tórshavn. Brúgvin er 
partur av gamla landsvegnum, ið er frábýttur í litra í markatali 55, men liggur sum partur av matr nr 4a 
“Syðri Spakiseyður” í markatali 38. 
 
Landsverk kannar saman við Umhvørvisstovuni hvussu marknaskipan kann gerast, og kunnar Tórshavnar 
kommunu, væntandi í næstum, tá tað málið er greiðari.  
 
Tilmæli: 
Kunnað verður um málið. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. mars 2019: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Eigaraviðurskiftini eru nú komin upp á pláss. Útbjóðingartilfar er gjørt og arbeiðið er nú klárt at bjóða út. 
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Arbeiðið umfatar, at seta brúnna aftur í uppruna stand herundir: 

- Taka burtur asfalt, betongplátu, autoverju og rekkverk 
- Reinsa brúnna og reinsa/hampa moldskráar báðu megin brúnna 
- Seta upp nýggjar gelendarar fram við brúnni, av tí gamla slagnum 
- Umvæla múrverkið, serliga fugur og leggja nýtt asfalt á 

 
Arbeiðið er mett at kosta kr. 1.65 mió. við 6,25% MVG. 
 
Brúgvin verður 100 ára gomul í 2025 og ætlanin er at hon skal verða partur av gøtuskipanini í kommununi. 
 
Útbjóðingartilfarið er j.nr. 18/00173-14 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin mælir til, at umsitingin innheintar 2 undirhondsboð at leggja fyri nevndina aftur. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Arbeiðið varð boðið út sum undirhondsboð til J&K Petersen og Konsax. 
Bert eitt tilboð kom inn 6. nov.2019. 
J&K Petersen  kr. 2.779.702,- u/mvg. 
 
Metingin hjá ráðgevum varð 1,55 mió. kr. 
Hendan upphæddin er langt omanfyri metingina, og verður ikki mett ráðiligt at fara undir hetta arbeiðið.0 
Brúgvin er við endan av blindum vegi, so endamálið við at seta hana í stand er í høvuðsheitum av 
mentanarligum týdningi. 
Tó má kannast, um loyvi fæst at gera rekkverkið sum tað gamla var, eftirsum gamla rekkverkið ikki fylgir 
dagsins krøvum í mun til trygd. Sí skjal 18-00173-6 Gamla brúgvin um Sandá myndir og klipp 
 
Skjøl:  18/00173-6 Gamla brúgvin um Sandá myndir og klipp 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla frá at taka av innkomna 
tilboðnum, vísandi til at tilboðið er nógv hægri enn kostnaðarmetingin. Eisini verður mælt til, at nevndin 
tekur støða til, um farast skal undir bara at gera nýtt  rekkverk um brúnna, so tað í størst møguligan mun 
er sum tað upprunaliga rekkverkið var. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 01. apríl 2020: Samtykt at heimila umsitingini at tillaga tilboðið og/ella 
at finna eina bíligari loysn, til at skifta bilverjuna út við ein stoypijarns gelendara, og gera kanningar, um 
asfaltlag kann takast av, so brúgvin kemur aftur at líkjast uppruna útsjónd.  
Málið verður síðani lagt fyri byggi- og býarskipanarnevndina og mentamálanevndina til støðutakan og 
útvegan av fígging. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur umrøtt hvussu farast kann víðari fram í málinum.  
Semja er um, at til ber ikki bara at taka autoverjuna burtur, og seta gelendara í staðin. 
Omaná gomlu brúnni er stoypt ein armerað betongpláta, sum helst er stoypt fyri at javna last frá ferðslu 
javnt á brúnna, men er eisini ein breiðkan av brúnni, har gamli gelendarin var.  
Mett er, at tað rættasta er at biðja arbeiðstakara við serligum hegni at umvæla slíkar laðingar, um at fara 
undir at umvæla brúnna uppá tímaløn. 
Í fyrsta umfari verður mælt til at játta 500.000 kr. til endamálið.  
 
Tilmæli: 
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Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til at játta 250.000 kr. av konto 6275, L00001 
løgukarmur fyri árið, til nýggja verkætlan «gamla brúgvin um Sandá úti í Havnardali, endurskapan» og at 
beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 18. mai 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at heita á 
fíggjarnevndina um at útvega írestandi 250.000 kr. 
 
 
Fíggjarnevndin 20. mai 2020: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og játta 
írestandi peningin til umvælingararbeiðið av konto 1313. 
 
Málið beint í býráðið. 
 
 
Býráðsfundur 28. mai 2020: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð at játta kr. 250.000 av 6275, L00001 
løgukarmur fyri árið og kr. 250.000 av konto 1313 til umvælingararbeiðið. 
 
Málið beint víðari til aðru viðgerð í býráðnum. 
 
 
Býráðsfundur 11. juni 2020: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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123/20 Rætta fíggjarætlan hjá trimum stovnum í sambandi við serstovur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 10.06.2020 165/20 20/02110-1 
2 Fíggjarnevndin 11.06.2020 145/20 20/02110-1 
3 Býráðsfundur 11.06.2020 123/20 20/02110-1 

 
 
 
 
Upprunin til málið: 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Staðfestur er skeivleiki í barnatalinum hjá trimum stovnum, har børn á serstovu av misgáum ikki eru tald 
uppí játtanina.   
 
Í sambandi við ásetan at barnatalinum til fíggjarætlanina 2020 vóru ymiskir vangar nýttir at gera metingina 
útfrá, so størsti neyvleiki var í metingini av væntaða barnatalinum á hvørjum einstøkum stovni. Nevnast 
kunnu BARN skipanin, har hugt varð eftir barnatali á stovnunum undanfarna ár 2019 og har hugt varð eftir 
tí, ið kundi metast um komandi ár 2020, gjøgnumgongd av hvørjari einstakari tilmeldingini til forskúla og 
skúla, og síðani hvørjar skúgvingar hesar kundu føra við sær fyri børn, ið kundu vantast at fara úr 
vøggustovu til barnagarð.  
 
Í hesum sambandi arbeiddi Barna- og ungdómsdeildin eisini við uppskoti um fasta játtan til serstovurnar á 
dagstovnaøkinum. Tað varð ikki tikið við í hesum umfari, men hetta arbeiðið hevur skapt skeivleika í 
fíggingini av tveimum stovnum, ið hava serstovur í barnagarðsaldri, og einum við frítíðarskúlavirksemi. 
Skeivleikin er tann, at í fyrireikingunum til grein 3 í fíggjarætlanina er kolonna, sum greiður frá serstovu-
tørvinum, men har barnatalið hesum viðvíkjandi ikki er tikið við. 
 
Avleiðing er, at hesir stovnar hava fingið játtað ov lága fígging til virksemið, sum førir við sær eitt fíggjarligt 
hall, um hetta ikki verður rættað. 
 
Tað er á hesum stovnum: 

- Dagstovninum í Øksnagerði, Serstovan Bólið, sjey BG børn (EIND A) 
- Dagstovnurin við Landavegin, Serstovna Sóljan, eitt VS børn og fimm BG børn (EIND A) 
- Frítíðarskúlin í Kongagøtu, Serstovan Frælsið, fimm FTS børn (EIND B) 

Samlaða upphæddin, sum hesir stovnar ikki hava fingið við í játtanini er kr. 825.000 býtt soleiðis: 
- Dagstovnurin  Øksnagerði, Serstovan Bólið kr. 357.000. 
- Dagstovnurin við Landavegin, Serstovan Sóljan kr. 340.000. 
- Frítíðarskúlin í Kongagøtu, Serstovan Frælsið kr. 128.000. 

Reguleringsjáttanin á kontu 3215 Barnaansing aðrar útreiðslur hevur ikki møguleika at fíggja upphæddina. 
Sí í hesum sambandi mál 20/02109 um nýggja vøggustovu í Býlingshúsinum og mál um nullstilling av 
undirskotum á grein 3 2019.  
 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
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Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     
Umhvørvisavleiðingar     
Sosialar avleiðingar     
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 
Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 
 
Skotið verður upp at fíggja tær kr. 825.000 soleiðis: av løgujáttan 6475 L64016 Íbúðarbygging á Frúutrøð kr. 
332.000, og av L64017 Kommunalar útstykkingar kr. 468.000. Írestandi kr. 25.000 kunnu fíggjast av kontu 3215 
Barnaansing aðrar útreiðslur. 
 
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og leiðarin á Barna- og ungdómsdeildini mæla til at rætta fíggjar-ætlanina 2020 til 
serstovurnar hjá Dagstovninum í Øksnagerði við kr. 357.000, Dagstovninum við Landavegin við kr. 
340.000, og Frítíðarskúlanum í Kongagøta við kr. 128.000, samlað kr. 825.000, soleiðis:  

- løgujáttan 6475 L64016 Íbúðarbygging á Frúutrøð kr. 332.000 
- løgujáttan 6475 L64017 Kommunalar útstykkingar kr. 468.000, og  
- konta 3215 Barnaansing aðrar útreiðslur kr. 25.000 

Málið at beina í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 10. juni 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
 
Fíggjarnevndin 11. juni 2020: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í býráðið. 
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Býráðsfundur 11. juni 2020: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð 
 
Málið beint víðari til aðru viðgerð. 
 
[Gem]  
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124/20 Útstykking Stórabrekka 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi- og býarskipanarnevndin 19.06.2017 138/17 17/01822-1 
2 Fíggjarnevndin 20.06.2017 160/17 17/01822-1 
3 Býráðsfundur 20.06.2017 172/17 17/01822-1 
4 Fíggjarnevndin 20.09.2017 202/17 17/01822-1 
5 Byggi- og býarskipanarnevndin 12.12.2018 278/18 17/01822-1 
6 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.05.2019 87/19 17/01822-1 
7 Fíggjarnevndin 15.05.2019 142/19 17/01822-1 
8 Býráðsfundur 23.05.2019 112/19 17/01822-1 
9 Byggi- og býarskipanarnevndin 18.05.2020 106/20 17/01822-1 
10 Byggi- og býarskipanarnevndin 10.06.2020 130/20 17/01822-1 
11 Fíggjarnevndin 11.06.2020 146/20 17/01822-1 
12 Býráðsfundur 11.06.2020 124/20 17/01822-1 

 
 
 
 
 
Málslýsing:  
Økið eystan fyri Dalin Langa í Hoyvík varð í kommunuætlanini frá 2014 lagt út sum møguligt 
býarvakstrarøki í Hoyvík. Ynski er nú um at seta í verk eina útstykking á hesum sama øki. 
 
Umsitingin hevur umrøtt spurningin viðvíkjandi framtíðar bygging, og er ynski um at gera eina øðrvísi 
útstykking á økinum við blandaðum bústøðum. Sum sæst niðanfyri, so skal serstøk byggisamtykt gerast 
fyri útstykkingina við Dalin Langa, sum umframt at tryggja skilagóða bygging, er við til at staðseta 
byggingina, atkomu, parkering, fríøki v.m.  
 
Men fyri at seta skjøtul á arbeiðið at fyrireika útstykkingina við Dalin Langa er neyðugt at byrja við eini 
byggiskrá fyri økið, sum lýsir, hvør bygging talan er um. Tískil verður biðið um, at nevndin góðkennir at 
farið verður undir at gera eina byggiskrá fyri økið, umframt at bjóða sniðgevingina av útstykkingini út til 
ráðgeva.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Økið, sum er ogn hjá Tórshavnar kommunu, verður í kommunuætlanini nevnt “Heyggurin” og er 5,1 
hektarar til støddar, sí skjalið “Økið eystan fyri Dalin Langa_Kort”. Harafturat liggur økið, sum er partur av 
matr. 138a, í umráðispartinum A3 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar 
eru:  
 

1. Økið verður lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging, har loyvt er at hava handlar, 
smáhandverk og minni virkir, skrivstovur, stovnar, samkomuhús, heilsubótarhøli og tílíkt.  

 
2. Útstykkingar kunnu bert gerast sambært serstakari byggisamtykt.  

 
3. Grundstykkini skulu vera í minsta lagi 400 m2 fyri stakhús, 300 m2 fyri tvíhús og 250 m2 fyri 
raðhús. Ein partur av hesum kann leggjast sum fríøki, tó í mesta lagi 100 m2 fyri hvørt grundstykki.  

 
4. Byggistig 0,3  

 
5. Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,6 fyri stakhús og 0,7 fyri tvíhús, ella raðhús. Tó kann tað fyri 
grundstykkir, sum eru 200 m2, fara upp til helvtina hægri og fyri stykkir millum 200 m2 og 500 m2 
verða sett javnt minkandi niður til vanliga ásetta minstuvídd. Í serstakari byggisamtykt kann 
nýtslustigið verða roknað út frá heildarbyggingini í mun til eitt náttúrliga avmarkað øki.  
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6. Hús við vanligari mønureising mugu einans verða bygd í tveimum hæddum umframt nýttum lofti 
og mugu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 9 m til mønuna. Kjallari verður 
roknaður sum húsahædd. .  

 
7. Verða hús bygd við einvegis takhalli ella sløttum taki kann tann lægra síðan í mesta lagi verða 
6 m til hægsta punkt við útvegg og tann hægra síðan í mesta lagi verða 7,5 m.  

 
8. Er hægsta punkt við útvegg meira enn 6 m, skal frástøðan frá marki økjast við somu longd, sum 
hægsta punkt er hægri enn 6 m.  

 
9. Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá tal av hæddum og verða loyvt at byggja hægri og 
fyriskipað at húsini verða sett í veglinju ella byggilinju, (víkja frá ásettu byggi- og nýtslustigunum og 
minstu grundstykkjavídd).  

 
Skjøl: 

- Økið eystan fyri Dalin Langa_Kort 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at umsitingin kann fara undir at gera eina byggiskrá fyri 
útstykkingina, umframt at játta kr. 200.000 av kt. 6475 til sniðgeving av útstykkingini og at beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 19. juni 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 20. juni 2017: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 20. juni 2017: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Kunnað verður um status í málinum.  
 
Fíggjarnevndin 20. september 2017: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
SNA Arkitektar hava gjørt eitt uppskot til byggiskrá og skipan av økinum. Sí uppskotið Stórabrekka-
byggiskrá_06122018. 
 
Økið á Stórubrekku liggur í 100 m hædd og hevur stórsligið útsýni móti norðuri, eystri og suðri. Frá 
miðbýnum í Havn og niðan til nýggju staðsetingina á Stórubrekku eru fimm kilometrar, og eru 
handilsmøguleikar, skúlar og stovnar í nærumhvørvinum.  
 
Stórabrekka liggur á eini høvd omanfyri vinnuøkið við Vegin Langa. Økið er óslætt heyggjalendi og liggur 
út til Dalin Langa, sum er eitt rekreativt øki við gongu/súkklubreyt og uppihaldsøki við Myllutjørn. 
 
Uppskotið, sum SNA Arkitektar hava gjørt, arbeiðir við einum nýggjum býlingi, ið leggur seg júst millum 
hendan dalin vestanfyri og lendisfallið eystanfyri. Býlingurin er hugsaður sum klingrubygging í trimum 
fríttliggjandi eindum, har lagt verður upp fyri, at uppruna lendið verður varðveitt og gerst ein stórur partur 
av býlinginum.  
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Tær tríggjar eindirnar í klingrubyggingini verða bundnar saman við eini innara vegaskipan við parkering, 
og eitt øki til felagsparkering er staðsett við innkoyringina til býlingin úr Klingruni. Ein gøtuskipan, ið knýtir 
seg á verandi lendisgøtuskipan, bindur somuleiðis alt økið saman, og skilja hesar gøturnar seg frá koyrandi 
ferðslu, so tað framhaldandi verður trygt hjá fólki til gongu.  
 
Klingruskapini verða myndað sum røðir av raðhúsum, har allar bústaðareindirnar fáa útsýni antin út á 
fjørðin ella móti vakra landslagnum í dalinum, umframt at allar bústaðareindirnar fáa eina síðu við lívd og 
nærleika. Í miðjuni á hvørjum klingruskapi eru hægri punkthús við íbúðum, har mestsum øll síggja uppum 
raðhúsini.  
 
Klingruskapini við raðhúsunum eru náttúrliga staðsett í mun til lendið, soleiðis at innara landslagsrúmið 
liggur hægri, og er tað á hesum hálendinum, at parkeringin er staðsett inni undir langum flagtekjum. 
Heyggur og grøn øki mynda sostatt økið og skiftið millum raðhúsini, íbúðarbyggingina og parkeringina.  
 
Ymiskt er, hvussu nógvir bústaðir eru í hvørjum klingruskapi, men í fyrsta klingruskapi, sum er hugsað sum 
fyrsta byggistig rúmast: 

• 19 bústaðir í raðhúsi  
• 18 íbúðir í punkthúsum 
• 28 íbúðir í raðhúsum  
• felagsrúm  
• dagstovnur 

 
Tá bygt verður tætt, verður mett, at 1,5 bilur til hvørt húskið er nøktandi. Byggisamtyktin setur krav um 1 
p-pláss fyri hvørjar 75 m2 íbúð í eini felagsparkering.  
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Í sambandi við málið Staðseting av nýggjum og víðkan av verandi dagstovnum 2019, journal nr. 18/03848, 
verður málið at leggja fyri á komandi býráðsfundi at samtykkja at staðseta ein nýggjan dagstovn á 
Stórubrekku. Víst verður á eitt øki á eystaru síðu á Stórubrekku. Í hesum sambandi hevur tekniska deild 
gjørt viðmerkingar til málið, umframt at víst verður á vega- og kloakkíbindingar v.m., sí kortskjalið.  
 
Skjøl: 
Stórabrekka-byggiskrá_06122018, journal nr. 17/01822-8 
Staðseting av nýggjum og víðkan av verandi dagstovnum 2019, journal nr. 18/03848-1 
Dagstovnur_Stórabrekka_Vegaíbinding_Kloakkíbinding, journal nr. 18/03848-9 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at samtykkja skipanaruppskotið sum ætlan fyri Stórubrekku, 
og at umsitingin arbeiðir víðari við at nágreina uppskotið, áðrenn málið aftur verður at leggja fyri byggi- og 
býarskipanarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 12. desember 2018: Nevndin var á staðnum og kunnaði seg um 
viðurskiftini. 
Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti:  
Hóast tað var vanligt at búgva tætt saman, so hevur tað í Havn verið óvanligt at byggja húsini saman. Tað 
eru nógvir fyrimunir við at byggja tætt og lágt, tí tað krevur minni lendi, styttri vegir og leiðingar, betri lívd 
til vøkstur og tilhald úti, felagsøki, spælipláss og samskifti við onnur.  
 
Fyrst 1950 árunum vórðu raðhús bygd fram við Jóannesar  Paturssonar gøtu, og seinni hava vit somuleiðis 
sæð raðhúsabygging í eysturbýnum m.a. við Bókbindaragøtu, í Tórsbyrgi og á Berjabrekku. Men í 1990 
árunum tordi kommunan at gera eina nýggja roynd at byggja tættari bústaðir. Grundin og eldverjuveggir 
vórðu bygd fyrst, og síðani kundi tann einstaki keyparin taka við og byggja sjálvur og soleiðis seta sín egna 
dám á innan fyri felags karmarnar. Talan er um tær báðar raðhúsbyggingarnar Millum Gilja og Inni á Gøtu. 
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Hesar byggingarnar eru samansettar av húsum, ið eru bygd eitt og eitt í senn. Úrslitið er ein fín javnvág 
millum fría valið hjá hvørjum einstakum eigara av innrætting, tilfari og litum og so felags heildina, sum 
støddir, tekjur og samanbyggingar hava við sær.  
 
Skipanaruppskotið fyri Stórubrekku fevnir um trý klingruskap við ávikavist raðhúsum og íbúðum. Lagt 
verður upp til, at klingruskapið í miðjuni (byggistig 1), sum somuleiðis er størsta skapið av teimum trimum, 
verður skipað sum raðhúsabyggingin nevnd omanfyri, at grundin og eldverjaveggirnir fyrst verða gjørdir, 
og síðani seta einstøku keypararnir sín dám á byggingina. Treytir viðvíkjandi skapi og útsjónd, sum skapa 
eina heildarmynd av byggingini, verða ásettar í serstaka byggisamtykt. Tað kann t.d. vera, at allar tekjurnar 
skulu vera eins fyri at skapa eitt samanhangandi strekki og heildarmynd fyri byggingina. 
 
Umrøtt hevur verið við Bústaðir at fara í samstarv um verkætlan at fremja byggistig 3 í verkætlanini, sí 
skjal yvir klingruskapini og byggistig 1-3. Bústaðir vístu áhuga fyri hesum samstarvi, og tí verður mælt til 
at fara undir eitt fyrireikandi samstarv.  
 
Skjøl:  
Stórabrekka_Byggistig 1-3, journal nr. 17/01822-13 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at heimila umsitingini at innheinta tilboð frá ráðgevum uppá 
projektering av byggistigi 1 at leggja fyri  nevndina aftur, at fara í samstarv við Bústaðir um byggistig 3, við 
tí endamáli at selja økið til Bústaðir at byggja íbúðir á, og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. mai 2019: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn, Bogi 
Andreasen og Bjørg Dam, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 15. mai 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal og Bergun Kass, tekur 
undir við meirilutanum í byggi- og býarskipanarnevndini og beinir málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Býráðsfundur 23. mai 2019: Fyrst varð atkvøtt um soljóðandi broytingaruppskot frá Anniku Olsen: Mælt 
verður til at heimila upsitingini at innheinta tilboð frá ráðgevum uppá projektering av byggistigi 1 at leggja 
fyri nevndina aftur.  
 
Broytingaruppskotið varð samtykt við sjey atkvøðum fyri, seks ímóti og ongari blankari. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Jákup Dam, Jákup Dam, Turid Horn, Bogi Andreasen og 
Bergun Kass. 
 
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg Dam, Halla 
Samulsen og Annfinn Brekkstein. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur bjóðað projektering, útbjóðing og projektuppfylging sum heildarráðgeving av verkætlanini 
á Stórabrekku í Hoyvík út til ráðgevararnar Arkitekar 99, Brim Arkitektar, SNA og Kontrast, og eru tilboðini 
soljóðandi: 
 
Arkitektar 99:  6.071.500,00 kr. u/mvg.  
Brim:  4.949.430,00 kr. u/mvg. 
SNA:  4.829.440,00 kr. u/mvg. 
Kontrast:  3.879.250,00 kr. u/mvg. 
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Kappast varð uppá prís (80%), samanseting av toymi (10%) og tíðarætlan (10%) og er greitt, at Kontrast 
vann útboðið við lægsta tilboði.  
 
Stórur munur var á tilboðunum, og mælir umsitingin til at fara í realitets samráðingar við Kontrast um 
møguligan ráðgevarasáttmála. Um partarnir ikki kunnu semjast um ein sáttmála, verður ynskt at fara í 
samráðingar við annan ráðgeva.  
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin mælir til, at umsitingin fer í realitetssamráðingar við Kontrast um møguligan 
ráðgevarasáttmála, at leggja málið fyri aftur nevndina, tá ráðgevaraupphæddin er kend. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 18. mai 2020:  Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn og Bogi 
Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabøð, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti:  
Umsitingin fer í realitetssamráðingar við Kontrast um møguligan ráðgevarasáttmála. Tá semja er um ein 
ráðgevarasáttmála, verður málið lagt fyri nevnd aftur til endaliga støðutakan.  
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin mælir til, at kr. 2.300.000 verða játtaðar til ráðgeving av konto 6275, Fríðkan av 
kommununi, L62034, Vágsbotnur skipan av økinum, á konto 6475, Byggibúning bústaðir, á nýggja 
verkætlan “Útstykking Stórabrekka”, og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 10. juni 2020: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn og Bogi 
Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.  
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, atkvøður ímóti. 
Barbara Mikkelsen fór av fundinum, meðan hetta málið varð viðgjørt. 
 
 
Fíggjarnevndin 11. juni 2020: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunnvør Balle og Bergun Kass, tekur undir 
við meirilutanum í byggi- og býarskipanarnevndini og beinir málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
 
Býráðsfundur 11. juni 2020: Fyrst varð atkvøtt um soljóðandi broytingaruppskoti frá umboðunum hjá 
Javnaðarflokkinum og Sambandsflokkinum: Mælt verður til at sleppa ætlanini at stykkja út í Stórubrekku 
og í staðin víðka um frílendið í økinum til eisini at umfata Stórubrekku, sum m.a. skal nýtast til nýggja 
viðarlund í Hoyvík. Samstundis verður mælt til at staðseta nýggjar útstykkingar við Stórutjørn. 
 
Broytingaruppskotið fall við seks atkvøðum fyri, sjey ímóti og ongari blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, 
Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein. 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn, Jákup Dam, Bergun Kass 
og Bogi Andreasen. 
 
Síðani varð atkvøtt um meirilutatilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við sjey atkvøðum fyri, seks 
ímóti og ongari blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn, Jákup Dam, Bergun Kass 
og Bogi Andreasen. 
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Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, 
Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein. 
 
[Gem]  
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125/20 Uttanhýsis kanning av framtíðar tørvi á brennistøð 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Fíggjarnevndin 11.06.2020 147/20 20/00758-1 
2 Býráðsfundur 11.06.2020 125/20 20/00758-1 

 
 
 
Upprunin til málið: 
Víst verður til mál 18/01200 Kanning um økt samstarv millum Kommunalu Brennistøðina og IRF og mál 
20/00345 Uttanhýsis kanning av samanlegging av KB og IRF. 
 
Á býráðsfundi 30. januar 2020 samtykti býráðið einmælt soljóðandi uppskot: 
 
“At seta arbeiðsbólk at lýsa fíggjarligu fyrimunir og vansar fyri Tórshavnar kommunu at gera eina felags 
brennistøð ella framhaldandi skulu hava tvær brennistøðir. Kannast skal eisini hvørjir orku- og 
umhvørvisligir fyrimunir og vansar eru við einari ella tveimum brennistøðum.  
 
Arbeiðsbólkurin skal vera mannaður av uttanhýsis serkønum innan fíggjarviðurskifti, verkfrøði og 
orku/umhvørvi. Arbeiðsbólkurin skal gera eina búskaparliga frágreiðing og greining av, hvussu framtíðin 
sær út í Tórshavnar kommunu við atliti at brenning, burturbeining og framtíðar skiljing av ruski, tá vit 
skulu verða meira burðardygg á tí grønu leiðini. Somuleiðis verður at kanna hvat tað kostar at byggja 
nýggjan ovn afturat verandi ovni á Sandvíkarhjalla. 
 
Arbeiðsbólkurin skal gera eina tørvsmetning av, hvat ið krevst av plássi, stødd á brennistøð og hvørjir 
matr. á Hjalla eru tøkir til møguligt økt virksemi á økinum eitt nú høll til at skilja, brennistøð o.a.  
 
Politiskur fylgibólkur umboðandi allar flokkar í Býráðnum verður settur til tess at fylgja arbeiðinum.”  
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
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 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     
Umhvørvisavleiðingar     
Sosialar avleiðingar     
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 
Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 
 
Tilmæli: 
Borgarstjórin mælir til at játta kr. 800.000 til kanningina at fíggja av konto 2512 Integratión kr. 677.000 og kr. 
123.000 av konto 6611 Aðrar útreiðslur umhvørvistiltøk. 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 11. juni 2020: Samtykt at játta kr. 800.000 til kanningina at fíggja soleiðis: 
Av konto 2512 Integratión kr. 577.000,  
Av konto 6611 Aðrar útreiðslur umhvørvistiltøk kr. 123.000 
Av konto 7110 Renovatión kr. 100.000 
Og beina málið í býráðið, sum eykajáttan til tvær viðgerðir. 
 
 
Býráðsfundur 11. juni 2020: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð. 
 
Málið beint víðari til aðru viðgerð. 
 
[Gem]  
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