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29/18 Helena Dam á Neystabø: farloyvi frá býráðnum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 01.03.2018 29/18 18/00113-12 

 
 
Málslýsing: 
Helena Dam á Neystabø hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja starv sítt sum 
býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar. 
 
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av 
tiltakslimi, ið er Bjørg Dam, eru loknar. 
 
 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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30/18 Mál beind í nevndir 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 25.01.2018 7/18 18/00020-1 

2 Býráðsfundur 01.03.2018 30/18 18/00020-1 

 
 
 
 
 
 
 
Býráðsfundur 25. januar 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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31/18 Niðurtøka av húsunum á matr.nr. 1385b, Tórshavn. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 21.02.2018 32/18 18/00235-5 

2 Býráðsfundur 01.03.2018 31/18 18/00235-5 

 
 
Upprunin til málið:  
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur.  Kommunan eigur ognina sambært tinglýst skeyti 
16.06.2006. Sambært skeytinum skal seljarin kunna búgva í húsunum so leingi hon vil uttan 
leigukostnað. Táverandi eigari er deyður. Innbúgv er í húsunum sum hoyrir til búgvið. So 
skjótt sum innbúgv v.m. sum hoyrir til búgvið er flutt úr húsunum, er ætlanin at taka húsini og 
úthúsini niður. 
 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið. Ongi 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Ongir 
 
 
Umhvørvisárin. Ongi 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl. Skeyti. Samskifti við sakførara viðv. búnum.  
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávisar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
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Kommunustjórin og leiðarin í stjórnarskrivstovuni mæla til at taka húsini og úthúsini niður, og at 
rudda økið soleiðis at tað hóskar til umhvørvið. Mettur kostnaður uml. kr. 200.000,00 at fíggja av 
keyp/sølu konto 6175 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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32/18 Matr.nr. 1083ad. Eigari søkir um víðarisølu av 
grundstykkinum.  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 21.02.2018 31/18 17/04155-7 

2 Býráðsfundur 01.03.2018 32/18 17/04155-7 

 
 
Upprunin til málið: Eigarin av vinnugrundstykki matr.nr. 1083ad, var á fundi við 
kommununa, har hann boðaði frá, at hann vegna sín heilsustøðu, ikki kundi vera í vinnu 
longur, og at hann tískil ynskir at selja vinnugrundstykkið.  
 
Lýsing av málinum – samandráttur.   
 
Matr.nr. 1083ad, Við Sandá 1. Vídd 1307m2.   
Grundstykkið er steinsett og er ábygdur ein goymslubygningur á uml. 20m2.  
 
Eigarin hevur verið á fundi við kommununa, har hann greiddi frá, at hann ynskir at selja 
grundstykkið í fríðari sølu.   
 
Orðingar í skeytinum viðv. Bygging/víðarisølu. 
 
Grein 3. stk.d. Eigarin av ognini bindur seg til at fullfíggja sína bygging ella góðkent 1 stig av 
henni innan 2 ár eftir at skeytið er skrivað, og kann eigarin ikki selja stykkið víðari, fyrrenn 
henda treyt er uppfylt. 
 
Grein 3. stk. e. Verður ikki gjørt sum ásett í punkt d, kann Tórshavnar kommuna krevja sær 
ognarrættin til økið aftur ímóti fullum endurgjaldi av dokumenteraðum útreiðslum við rentu 5 
% p.a. frá yvirtøkudegnum at rokna, hetta tó í fyrsta lagi frá tí av at rokna, at ein útreiðsla 
er borin. 
 
Í Somu grein framgongur víðari, at um nøkur bygging er farin fram, so endurrindar 
Tórshavnar kommuna keyparunum dokumenteraðu útreiðslur hansara til hesa, um annars 
nýtsla kann gerast av tí bygda.  
 
Okkara viðmerkingar:   
 
Kommunan hevur ikki innlit í hvørjar útreiðslur eigarin hevur havt av stykkinum til 
bygging,Sum sagt grundstykkið er planerað og er ábygdur ein uml. 20m2 stórur bygningur.  
 
Viðvíkjandi rentuáseting í grein 3 í skeytinum, kann viðmerkjast, at tað verður mett at 
ásetingin er ætlað at umfata  rentur av sjálvum grundstykkinum sum tað varð latið av 
kommununi óavgrivið, men kann orðingin eisini tulkast sum, at hon umfatar tær ábøtur sum 
eigarin hevur lagt í stykkið. Herundir útreiðslur til avgrevstur og planering.  
 
Niðurstøða. 
 
Tað framgongur  á útskrivaðum byggiloyvi dagfest 18.02.2011, at kommunan gevur 
byggiloyvi til eitt goymsluhús. Men av tí  at tað framgongur av innsendu tekningunum, at 
ongar installatiónir eru í goymsluhúsinum, og av tí at umsøkjarin hevur upplýst, at talan bert 
er um fyribilsbygging, ið er ætlað at verða nýtt sum goymsla og verður tikin burtur aftur, tá ein 
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veruligur bygningur verður bygdur á stykkið, er ikki neyðugt at gjalda ásetta kloakkgjaldið og 
vatngjaldið.  Sambært notati frá løgfrøðingi dagfest 17.03.2010, verður mett, at bygningurin, 
sum bygdur er á stykkið, ikki kann metast at vera fullfíggjaður bygningur, vísandi til treytirnar 
í grein 3 í skeytinum sum umfata treytir fyri víðarisølu. 
 
Mett verður, at eigarin  ikki hevur uppfylt treytirnar um bygging og kann kommunan krevja 
stykkið aftur ímóti at endur rinda:  
 
keypsprísin        kr.   392.100,00  

endurgjald av tinglýsingarútreiðslum    kr.       2.500,00 

rentur 5. % p.a. frá.2005 til og við 2017    kr.   347.263,00 

 = í alt umleið        kr.   739.363,00  

 

+ harumframt dokumenteraðar útreiðslur til bygging ( herundir útgrevstur/planering og minni 

goymslubygningur) um annars nýtsla kann gerast av tí bygda. Harumframt er so spurningur um 

møguligt endurgjald fyri rentu.  

 

Løgdeildin hevur onga uppgerð í hesum sambandi, men er stykkið í rokniskapi felagsins pr. 

31.12.2009 bókað til kr. 1,6 mill. kr. 

 

Kommunan kennir ikki standin av planeringini.  

 

Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið. Mál 2001-1454. Fíggjarnevndarsamtykt 
16. Mars 2011. Talan var um at geva loyvi til víðarisølu av óbygdum grundstykki í 
vinnuútstykkingini í Havnadali. Hetta grundstykkið var planerað, og loyvdi kommunan í 
hesum føri víðarisølu út frá teirri fortreyt, at tað vildi verið ov kostnaðarmikið at taka 
grundstykkið innaftur, vísandi til rentubyrðuna á 5 %. Har metti kommunan, at rentan eisini 
umfataði útgrevstur planering av stykkinum.   
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Frávíkja áseting í servitutti í skeytinum, um 
byggifreist. 
 
 
Umhvørvisárin. Ongi 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl. Umsókn um loyvi til víðarisølu. Kortskjal. Tinglýstir servituttir. Upprit í máli viðv. 
byggiloyvi.   
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
Fyri ávís 
økir í 

Fyri ávisar 
samfelagsbólkar 

Fyri 
vinnuna 
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kommunu kommununi ella felagsskapir 

Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: 
Kommunustjórin  og leiðarin í stjórnarskrivstovuni mæla til at loyva víðarisølu av 
grundstykkinum.  
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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33/18 Viðv. matr.nr. 138h, Hoyvík. Verandi eigari av ognini á 
Karlamagnussarbreyt, ynskir ikki at byggja á grundstykkinum, og 
hevur gjørt avtalu um víðarisølu av grundstykkinum til annan 
keypara. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 21.02.2018 33/18 18/00609-2 

2 Býráðsfundur 01.03.2018 33/18 18/00609-2 

 
 
Upprunin til málið: Umsókn komin frá verandi eigara, um at kunna víðariselja óbygt 
grundstykkið á Karlamagnussarbreyt .  
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur. Verandi eigari hevur slept ætlanunum um at byggja á 
grundstykkið við Karlamagnusarbreyt, og hevur gjørt søluavtalu við nýggjan keypara.  
 
Sambært grein 3 í upprunaskeytinum, sum er tinglýst 19.10.2015, bindur eigarin seg til at 
byrja sína bygging innan 2 ár frá tí, at skeytið er tinglýst, og kann eigarin ikki selja stykkið 
víðari uttan góðkenning frá kommununi, fyrr enn bygningur sum kommunan kann góðkenna, 
er bygdur á byggifeltið frá Karlamagnussarbreyt og í minsta lagi 6 metrar inn. Grundstykkið 
liggur framvegis óbygt.   
 
Avtalaður søluprísur sambært víðarisøluskeytinum er kr. 646.117,- sum er samsvarandi 
upprunaprísinum. Servituttirnir verða teir somu sum í upprunaskeytinum, herundir eisini 
servituttir um byggifreist. Vísandi til at talan er um nýtt skeytið, fær nýggi keyparin tí nýggja 2 
ára byggifreist. 
 
Í praksis eru víðarisøluni málini á Karlamagnussarbreyt avgreidd uttan at tey eru fyriløgd 
fíggjarnevnd so hvørt. Kommunan hevur havt grundstykkini á sølulista. Bæði tey 
grundstykkini sum kommunan hevur átt sjálv, og tey stykkini sum eru seld, har keypari hevur 
ynskt at lata sítt grundstykkið innaftur. Kommunan hevur hildið fast uppá keyparan, higartil at 
nýggjur keypari er til stykkini, men hevur eigarin tá eisini havt møguleika til at havt sítt stykkið 
til sølu, til upprunaprís. Kommunan hevur ikki ynskt at tikið stykkini innaftur, men vil heldur 
ikki forða fyri at annar keypari, sum hevur ætlanir um at  byggja kann koma í staðin. 
 
Lógir, ásetingar o.a.  
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
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Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl. Umsókn frá advokati.  
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávisar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin av stjórnarskrivstovuni, mæla til at góðkenna víðarisølu av 
matrikul. nr. 138h, Hoyvík, sí uppskot til skeytið, skjal 18/00609-1 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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34/18 Søla bygningur matr. nr. 320a. ( Hugskotið ) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 20.01.2016 29/16 15/05000-1 

2 Fíggjarnevndin 11.05.2016 177/16 15/05000-1 

3 Býráðsfundur 19.05.2016 137/16 15/05000-1 

4 Fíggjarnevndin 08.06.2016 202/16 15/05000-1 

5 Býráðsfundur 16.06.2016 171/16 15/05000-1 

6 Fíggjarnevndin 16.06.2016 239/16 15/05000-1 

7 Fíggjarnevndin 14.06.2017 133/17 15/05000-1 

8 Býráðsfundur 20.06.2017 161/17 15/05000-1 

9 Fíggjarnevndin 28.02.2018 61/18 15/05000-1 

10 Býráðsfundur 01.03.2018 34/18 15/05000-1 

 
 
Málslýsing:  
 
Bygningurin hevur staðið á sølulista hjá Skyn í nakrar mánaðar. Prísuppskot 3,9 mill. kr.  
 
Í sølulýsingini verður tilskilað, at krav er um útvent virksemi í niðastu hædd.  
 
Sambært Skyn framgongur, at nakrir fyrispurningar hava verið uppá ognina og hava verið 4 

framsýningar.  

 

Viðkomandi áhugaðu keyparar hava ymiskar ætlanir við húsunum, sum spenna frá at keypa 

ognina at leiga út til vinnuligt virksemi.  At keypa til bústað og leiga veghædd út til útvent 

virksemi. Onkur hevur eisini nevnt møguleikan at býta bygningin upp í íbúðir til útleigan.   

 

Enn er onki boð komið uppá ognina. 
 
Tilmæli:  
 
Bygningurin hevur ikki staðið so leingi til sølu, og mæla kommunustjórin og leiðarin í 
løgdeildini til at hava ognina á sølulista eina tíð enn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 20. januar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
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Ískoyti. 
Tað eru ymiskt sum talar fyri, at prísuppskotið 3,9 mill. kr. er sett ov høgt í mun til 
marknaðarvirðið. 
 
Skyn ásetti prísuppskotið út frá eini meting av hvat ognin kann geva í leiguinntøkum, út frá tí 
fortreyt, at øll ognin verður leigað út sum vinnuligt leigumál, við einari samlaðari leiguinntøku 
á uml. 372..000 kr. pr. ár. . ( 1.771 kr/m2. pr ár )  Hetta kann samanberast við kommununar 
leigu fyri handilshølir í miðbýnum sum er 1.000 kr.m2. pr. ár.  
 
Løgdeildin hevur í samráð við Skyn fyri umleið einum mðr. síðani lækkað prísuppskotið til 3 
mill. kr. men tilskilar kommunan sær framvegis rætt til ikki at taka av boðum. 
 
Eitt boð er innkomið á 3. mill. kr. sum er galdandi til 03.05.2016 kl. 12:00 
 
Bjóðarin hevur boðað frá, at hansara boð ikki stendur við longur enn til omanfyri nevndu 
freist.  
 
Men hann er møguliga sinnaður til at leggja boð innaftur áljóðandi 3 mill. kr. um hann fær at 
vita, at kommunan er sinnað at selja fyri 3. mill. kr.  
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini, mæla til at geva heimild til at selja ognina fyri í 
minsta lagi 3. mill. kr.  
 
 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 11. maj 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Býráðsfundur 19. mai 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti. 
 
 
Nýtt boð er innkomið áljóðandi 3. mill. kr. Boðið er galdandi til fríggjadagin 03.06.2016 kl. 
14:00 
 
Meklarin hevur í samráð við kommununa tikið ognina av sølulista, til býráðið hevur tikið 
avgerð.  
 
Viðkomandi, sum hevur bjóðað, er kunnaður av meklara um oljulekan. 
Søluskeytið verður áteknað um at keyparin er kunnaður um oljulekan. 
 
Tilmæli: 
 
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til at selja ognina fyri innkomið boð áljóðandi 
kr. 3. mill. kr 
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Fíggjarnevndin 08. juni 2016: Útsett. 
 
Ískoyti. 
Viðkomandi sum bjóðar, ynskir framvegis at keypa ognina, hóast oljuskaðan.  
 
Keyparin tekur tó tað fyrivarnið, at møguligur skaði av oljulekanum verður afturgjørdur, 
áðrenn hann keypir. 
 
Tryggingin, har bygningurin er tryggjaður, vísir á, at endurgjaldsábyrgdin enn ikki er staðfest. 
Tryggingin vísir til, at kommunan hevur eina sjálvábyrgd á kr. 250.000,00 sum merkir, at tað 
einans eru skaðar omanfyri hesa upphædd, sum kommunan kann krevja endurgjald fyri. 
 
Vanlig mannagongd er, at málið fyrst verður viðgjørt á bygningstryggingini hjá eigaranum, og 
verður tí mælt til, at gera skaðan aftur.  
 
Tá møguligur skaði er afturgjørdur, verður sett endurgjaldskrav fram ímóti tryggingini hjá 
EFFO. 
 
Um tilber, verður eisini reist endurgjaldskrav uppá møguliga sjálvábyrgd. 
 
Tilmæli. 
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til at umvæla bygningin, og síðani at selja 
bygningin fyri innkomið boð 3.000.000 kr.  
 
 
Fíggjarnevndin 16. juni 2016: Kunnað varð um málið. 
 
Býráðsfundur 16. juni 2016: Tikið av skrá.  
 
Ískoyti. 
Bygningurin er undir umvæling ( tryggingarskaði ) og verður mett liðugt umvældur um góðar 
2 mðr.  
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til, at selja bygningin, tá ið hann er liðugt 
umvældur mett 1. oktober 2017, fyri innkomið boð 3. mill. kr.    
 
 
Fíggjarnevndin 14. juni 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 20. juni 2017: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti.  
 
Keyparnir sum høvdu boð inni uppá 3. mill. kr. ynsktu, tá ið samanum kom, ikki at keypa 
bygningin.  
 
Bygningurin er liðugt umvældur, og hevur aftur ligið á sølulista hjá meklara.  
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Boðini støðgaðu upp við 3,7 mill. kr. og hevur Meklari sent kommununi endaligað søluváttan 
áljóðandi kr. 3,7 mill. kr.  
 
Tilmæli. 
 
Kommunustjórin og leiðarin í stjórnarskrivstovuni mæla til at selja bygningin fyri innkomið boð 
3,7 mill. kr.  
 
Í søluskeytinum verður tinglýst sum servituttur, at krav er um útvent virksemi í niðastu hædd. 
Átalurætt hevur Tórshavnar kommuna.  
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 28. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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35/18 Viðv. lógaruppskoti um at veita trygd fyri oyggjaleikum 
 
 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 06.02.2018 62/18 18/00431-1 

2 Fíggjarnevndin 21.02.2018 34/18 18/00431-1 

3 Býráðsfundur 01.03.2018 35/18 18/00431-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Lógaruppskot til hoyringar frá Fíggjarmálaráðnum. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Landsstýrið vil stuðla undir at ÍSF kann søkja um at fáa Oyggjaleikirnar til Føroya í seinasta 
lagi til 2029. Sí hjálagt lógaruppskot og viðmerkingar. 
 
Umsitingin metir at tað er jaligt, at landið vil skapa fyritreytir fyri, at ÍSF kann søkja um at 
Føroyar aftur fáa Oyggjaleikir. Seinastu ferð teir vóru í Føroyum var í 1989. 
 
Samstundis er greitt, at um Oyggjaleikir aftur skulu vera í Føroyum, vil tað seta týðandi krøv 
til ítróttaanleggini í landinum. Farnu árni hevur gongdin verið, at landið at kalla er vorðið 
burtur í fíggingini av ítróttaanleggum, eisini anleggum, ið eru at meta sum landsítróttaanlegg. 
Henda gongdin gerð at m.a. Tórshavnar kommuna hevur lagt lutfalsliga nógvar íløgur í 
ítróttaanlegg. Í hjálagda lista sæst ein meting viðv. anleggum, ið var gjørd í 2013 (gev gætur 
at fleiri viðurskifti eru broytt síðani tá). 
 
Umsitingin metir, at ætlanin er góð, men at kommunan eigur samstundis at heita á 
landsstýrið um at seta skipan í verk soleiðis, at landið samfíggjar neyðugu anleggini soleiðis 
at til ber at hava eitt nøktandi støði til at kunna skipa fyri Oyggjaleikum. Ein byrjan kundi verið 
at landið gav kommunum 100% MVG endurgjald og ikki 75% eins og nú. 
 
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) 
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Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávisar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at 
kommunan tekur undir við lógaruppskotinum, men at landið samstundis skapar betri 
fíggjarligar fyritreytir fyri at kommunurnar kunnu fáa til vega neyðugu ítrótttaanleggini, og 
beina málið í fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 06. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum, men at landið 
gevur fult endurgjald fyri mvg. 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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36/18 Hitapottar o.a. til Svimjihøllina í Gundadali 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 19.09.2016 236/16 16/03404-1 

2 Fíggjarnevndin 19.10.2016 320/16 16/03404-1 

3 Býráðsfundur 27.10.2016 267/16 16/03404-1 

4 Mentamálanevndin 02.11.2016 284/16 16/03404-1 

5 Mentamálanevndin 30.11.2016 302/16 16/03404-1 

6 Mentamálanevndin 13.02.2017 13/17 16/03404-1 

7 Mentamálanevndin 03.05.2017 100/17 16/03404-1 

8 Mentamálanevndin 11.05.2017 120/17 16/03404-1 

9 Mentamálanevndin 29.11.2017 313/17 16/03404-1 

10 Mentamálanevndin 11.12.2017 333/17 16/03404-1 

11 Mentamálanevndin 10.01.2018 20/18 16/03404-1 

12 Fíggjarnevndin 17.01.2018 10/18 16/03404-1 

13 Býráðsfundur 25.01.2018 16/18 16/03404-1 

14 Býráðsfundur 01.03.2018 36/18 16/03404-1 

 
 
Málslýsing:  
Víst verður til samtykt hjá mentamálanevndini 30. august 2016 í máli 16/01711 
Vatnrussjibani vm. til Svimjihøllina í Gundadali har nevndin heitir á um umsitingina um at 
leggja mál um hitapottar sunnanfyri svimjihøllina og russjibana til smábørn fyri nevndina á 
næsta fundi. 

Umsitingin hevur innleiðandi kannað málini. 

Viðv. russjibana fyri smábørn 
Sí í fylgiskjali 1 tvey uppskot til russjibana. Kostnaðurin fyri uppskot 1 er kr. 124.608 
(SEK160.000) , hartil kemur kostnaður til uppseting og frakt, mett til 20.000. kr, umframt 
kommunalt MVG. Samanlagt kr. 154.896. 

Svimjihøllin kann í rakstrinum fyri 2016 bera kr. 84.896 av kostnaðinum. 

Viðv. hitapottum sunnanfyri høllina 
Sí í fylgiskjali 2 mynd av staðsetingini. Á fundinum kemur umsitingin at gjøgnumganga 
meting viðv. kostnaði fyri teknisku loysnina fyri 2 heitar pottar og 1 kaldan pott, umframt 
meting viðv. gerð av tilbygningi til endamálið. Í høvuðsheitum ein loysn við glasi. Eisini hevur 
verið umhugsa ein loysn har talan er um okkurt slag av hegni ella lágari facadu, men ikki við 
taki heilt ella lutvíst ella eina loysn har dragihurðar eru og sum kunnu vera latnar upp við 
høvi. Mett verður at ávísar avbjóðingar vera við ikki at hava tak, herundir serliga viðv. reinføri 
og reingerð vm.  
 
Við fyrivarni verður mett at ein góð loysn kann fáast fyri umleið kr. 3.500.000 íroknað 
projektering, ráðgeving, eftirlit, ókent og kommunalt MVG. 
 
Fígging er í verandi støðu ikki sett av til endamálið. 
 
Tilmæli 
Viðv. russjibana til smábørn 
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at umrøða ætlanina og 
avgera um arbeiðast skal víðari við verkætlanini og við atliti til restfígging á kr. 70.000. 
 
Viðv. hitapottum 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðari mæla mentamálanevndini til at umrøða ætlanina og 
meta um grundarlag er fyri at menna verkætlanina víðari og við atliti til fígging á kr. 
3.500.000. 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 19. september 2016: Samtykt at játta kr. 1,6 mió. til russjibana til 
smábørn og uttandura hitapottar av kontu 5775 Ítróttaranlegg, løgukarmi ætlað langhyli og 
beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 19. oktober 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 27. oktober 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Hitapottar 
Sum víðari fyrireiking og menning av verkætlanini við hitapottum, er næsta stig at fáa gjørt 
eitt skitsuprojekt og kravfesting til útbjóðingartilfar. Ætlanin er at fáa Aquaplan Aps at fyrireika 
útboðstilfarið saman við umsitingini og leiðsluni í Svimjihøllini. Seinni í tilgongdini verður 
tilknýttur ráðgevi Sp/f PBC Consult, ið vanliga virkar sum HVS-ráðgevi til Svimjihøllina saman 
við Húsaumsitingini/Teknisku fyrisiting, ið dagliga varðar av bygnings- og 
skipanarviðlíkahaldinum av høllini. Húsaumsitingin kemur at hava samskipandi leiklutin í hesi 
verkætlanini. 
 
Ætlanin er at heinta inn undirhondboð frá nøkrum veitarum (føroyskum og útlendskum) innan 
økið og fáa boð uppá loysnir innanfyri karmarnar sum ásett av mentamálanevndini um eina í 
høvuðsheitum uttandura loysn. Talan verður helst um ein nakað størri heitan pott ella tveir 
nakað smærri, umframt ein minni kaldan pott. Rundan um økið verður umhugsað ein loysn 
har talan er um okkurt slag av hegni ella lágari facadu.  
 
Vatnrussjibani til smábørn 
Tekstur kemur til fundin. 

Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at fara undir 
fyrireikingar av útbjóðingartilfari og koma aftur til nevndina á komandi fundi. 
 
Mentamálanevndin 02. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti 
Arbeitt verður við at fáa ráðgevar til verkætlanina. Tilmæli um tað verður ætlandi tøkt til 
fundin. 

Mentamálanevndin 30. november 2016: Umrøtt. 
 
Ískoyti 
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Í verkætlanini viðvíkjandi vatnrussjibana hevur kommunan samstarva við Aquaplan Aps., ið 

er serkøn ráðgevingarfyritøka innan svimjihallarviðurskifti, baðiland v.m. og sum hevur verið 

virkin í Føroyum í mong ár. 

Felagið vil fegin veita ráðgeving og gera eitt skitsuprojekt í plan og snit fyri uml 40 tkr. 
íroknað ferðing til Føroya o.a. Knýttur at felagnum er royndur arkitektur innan økið nevndur 

Peter Vegge. Teirra skitsuprojekt skal síðani gerast til eitt detailprojekt og mælir umsitingin til 

at tað verður gjørt av ráðgevarafeløgum innan HVS, el, konstruktión og jørð og kann so 
bjóðast út í vár og tá staðfesta endaliga kostnaðin. Av tí at talan er um lutfalsliga avmarkaða 
uppgávu verður ráðgevingin gjørd uppá tímabasis. 
 
Játtaðar eru 1.600 tkr. á projektkonto L57027 til verkætlanina, helst er upphæddin nakað 
tepur, men vil tilgongdin í vár geva eitt greiðari grundarlag.  

Málið kemur ætlandi aftur í nevnd í apríl. Síðani kann støða takast til møguligt útboð av 
arbeiðinum. Talan kann antin vera um eina høvuðsarbeiðstøku ella fakarbeiðstøkur. Nærri 
tilmæli kemur um tað tá detailprojektið fyriliggur. 

Talan um gerð av potti/pottum, umframt arbeiðið við lendinum, girðing, íbindingum, 
hurð/slúsu inn í høllina o.s.fr. 

Um útboð uppá arbeiðstøkurnar er í mai er hugsandi at verkætlanin kann vera framd í 2017. 

Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla 
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at gera avtalur um ráðgeving. 

Mentamálanevndin 13. februar 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Tekstur og tekningar koma mánadagin 
 
Mentamálanevndin 03. mai 2017: Útsett. 
 
Ískoyti 
Kommunan hevur fingið fyrsta skitsuuppskot frá ráðgeva (sí hjálagt). Á fundinum kemur 
umsitingin at greiða frá uppskotinum og fyribils kostnaðarmeting. Ætlanin er síðani, at 
uppskotið verður lagað endaliga til og gjørt klárt til endaliga støðutakan í mai/juni, umframt 
støðutakan til útboð. 
 
Tilmæli  
Trivnaðastjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til umrøða uppskotið. 
 
 
Mentamálanevndin 11. mai 2017: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Mett verður at ætlanin, ið hevur verið í umbúna kostar umleið 2.500 tkr. – 3.000 tkr. Í verandi 
støðu eru 921 tkr. eftir á projektkonto L57027 til at fremja verkætlanina og er ikki sett av til 
endamálið í løguætlanini fyri 2018. 
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Innan grein 5 eru ymisk viðurskifti, ið umsitingin metir hevur størri tørv á møguligari fígging 
enn henda verkætlanin, ið ikki kann fremjast í verandi støðu. Tí verður mælt til at loka 
verkætlanina og flyta peningin aftur á løgukarmin 5775. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðastjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at loka verkætlanina og at 
beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Mentamálanevndin 29. november 2017: Útsett. 
 
Mentamálanevndin 11. desember 2017: Útsett. 
 
Mentamálanevndin 10. januar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at játtanin 
verður flutt aftur á løgukarmin 5775, Ítróttaranlegg. 
Marin Katrina Frýdal luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Fíggjarnevndin 17. januar 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 25. januar 2018: Minnilutin mælir til at hitapottar verða settir upp við 
svimjihøllina í Gundadali og at játtaðar verða 1,5 mió kr aftrat av konto 6175 
 
Atkvøtt varð um uppskotið frá minnilutanum, ið varð samtykt við 7 atkvøðum fyri og 6 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Annfinn Brekkstein, Djóni Nolsøe Joensen, Odd Færø, Bjørghild 
Djurhuus, Tróndur Sigurðsson, Høgni Joensen 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Bergun Kass, 
Gunvør Balle 
 
Atkvøddi blankt: 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Fyrst varð atkvøtt um meirilutasamtyktina á býráðsfundinum 
25. januar 2018, ið fall við fýra atkvøðum fyri og sjey ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Bjørg Dam og Annfinn Brekkstein. 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunnvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn 
Bogi Andreasen og Bergun Kass. 
 
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini 17. januar 2018, ið varð samtykt við sjey 
atkvøðum fyri og fýra ímóti. 
 
Fyri atkvøddu:  Annika Olsen, Gunnvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn 
Bogi Andreasen og Bergun Kass. 
 
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Bjørg Dam og Annfinn Brekkstein 
 
[Lagre]  
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37/18 Útbygging av frítíðarskúlanum á Argjahamri 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 10.01.2018 4/18 18/00057-2 

2 Mentamálanevndin 28.02.2018 78/18 18/00057-2 

3 Fíggjarnevndin 28.02.2018 62/18 18/00057-2 

4 Býráðsfundur 01.03.2018 37/18 18/00057-2 

 
 
Upprunin til málið: 
Sí niðanfyri 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Víst verður eisini til mál 14/01009 í sambandi við, at fimleikarhøllin er bygd út til nýggja 
ítróttarhøll á Argjahamri, og at tað í hesum sambandi varð tikin avgerð um at byggja 
frítíðarskúlan út, tí sum bygningspartar eru teir sambygdir. Talan er um  130 m2 stóran 
rábygning, ið er gørdur og innilokaður, men uttan vindeygu og hurðar.  
 
Umsitingin hevur biðið MAP arbeiða víðari við hesari verkætlan við at prosjektera, søkja um 
byggiloyvi og gera eina samlaða kostnaðarmeting at byggja frítíðarskúlan lidnan. Her er í 
høvuðsheitum talan um timbur-, gólv-, stál-, el-, hvs-, ventilatións- og málaraarbeiði, 
vindeygu og hurðar, snyrilsstáltrappu til høllina, íroknað ráðgevarakostna, prosjektumsiting 
og trygging. Sí annars skitsutekning av innrætting. 
 
Umsitingin ætlar at bjóða arbeiðið út í undirhondsboð til høvuðsarbeiðstakararnar Sp/f TG-
Verk og Sp/f 10.dec. 2013. TG-Verk kennir til verandi høll á Argjahamri. Sp/f 10.dec. 2013 
hevur arbeiðsroyndir við loftshæddini á Hoyvíkshøllini, sum er eitt líknandi arbeiði sum 
útbyggingin av frítíðarskúlanum.  
 
Á íløguætlanini fyri 2018 eru settar kr. 1,8 mió av til endamálið á kontu 3175 barnaansing. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
ABF 06, ABR89 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
14/01009 
 
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 ávisar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 
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Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla til at bjóða byggingina av 
frítíðarskúlan á Argjahamri út eftir omanfyristandandi leisti og at geva umsitingini heimild at 
samráðast um sáttmála at leggja fyri nevnd til endaliga støðutakan. 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 10. januar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Gjørt er uppskot til ráðgevaraavtalu við MAP Arkitektar áljóðandi kr. 285.000, ið fevnir m.a. 
um myndugleikaprosjekt, útbjóðingartilfar og skipan av útboði, høvuðsprojekt, byggileiðslu, 
fakeftirlit og garantisýn.  
 
Tíðarætlan fyri samlaðu verkætlanina er, at myndugleikaprosjekt skal vera sent kommununi 
1. mars 2018, byggiloyvi fáast til vega og útboð til arbeiðstakarar í apríl. Ætlandi verður 
arbeiðstøkusáttmáli latin mentamálanevndini í mai, so at byggingin kann byrja í juni. 
Byggingin skal vera liðug um ársskiftið. 
 
Biðið verður harumframt um at flyta kr. 1.800.000 av íløgukarminum 3175 Barnaansing 
L00001 til nýggja løgukontu Útbygging Frítíðarskúlanum á Argjahamri. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at góðkenna 
ráðgevarasáttmálan og at játta kr. 1.800.000 á løgukarmi  
 
 
Mentamálanevndin 28. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 28. februar 2018: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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38/18 Tórsvøllur - vestursíðan  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 17.02.2016 59/16 16/00962-1 

2 Mentamálanevndin 15.06.2016 185/16 16/00962-1 

3 Fíggjarnevndin 16.06.2016 244/16 16/00962-1 

4 Býráðsfundur 16.06.2016 173/16 16/00962-1 

5 Mentamálanevndin 16.06.2016 193/16 16/00962-1 

6 Býráðsfundur 02.03.2017 76/17 16/00962-1 

7 Mentamálanevndin 22.01.2018 34/18 16/00962-1 

8 Fíggjarnevndin 17.01.2018 12/18 16/00962-1 

9 Fíggjarnevndin 23.01.2018 27/18 16/00962-1 

10 Býráðsfundur 25.01.2018 17/18 16/00962-1 

11 Mentamálanevndin 28.02.2018 79/18 16/00962-1 

12 Fíggjarnevndin 28.02.2018 63/18 16/00962-1 

13 Býráðsfundur 01.03.2018 38/18 16/00962-1 

 
 
Málslýsing:  
 
Tilmæli:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2016: Útsett. 
 
Tórsvøllur vestursíða 
Tá Tórshavnar kommuna og Fótbóltssamband Føroya í 2010 settu sær fyri at fáa Tórsvøll til 
góðkent altjóða stadion, var fyrsta stig at fáa til vega eina heildarætlan, tann sonevndi 
masterplanurin, sum bæði viðgjørdi skipan av øllum ítróttaøkinum í Gundadali og tørvin á 
kravdum fasilitetum til sjálvan Tórsvøll sum landsliðsstadion til altjóða kappingar hjá UEFA 
og FIFA. 
 
Viðurskifti, sum vóru sett á skrá til tess, vóru m.a.: 

- At vaksa um sjálvan leikvøllin samsvarandi altjóða krøvum 
- At skifta grasvøllin út við altjóða góðkent graslíkið   
- At seta upp nýtt ljósannlegg samsvarandi krøvum til sjónvarping av altjóða 

dystum 
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- At yvirdekka áskoðaraplássini til tess at reisa verju fyri vindi og regni, og í 
hesum sambandi at betra um komfort til áskoðararnar 

- At avmarka talið av áskoðarum úr 6.440 niður á uml. 5.000 
- At reisa nýggjan bygning á suðursíðuni, ið kann brúkast til nógv ymisk 

endamál bæði ítróttarliga, vinnuliga og umsitingarliga 
- At skipa stadion við nýggjum inn- og útgongdum, ið lúka altjóða krøv 
 

Útyggingarstigini hava í høvuðsheitum verið hesi: 

- Nýtt ljósannlegg 2011 

- Grasvøllur skiftur til graslíki 2012 
- Suðurtribunan tikin niður og nýggjur bygningur bygdur 2013 – er m.a. 

høvuðsinngongd til Tórsvøll, umsitingarhøli hjá FSF, og 900 áskoðarapláss 
undir taki og nýggjum setrum 

- Eystara skýlið bygt 2014-2015 – tak yvir áskoðarapláss, nýggj setur, vesi og 
búðir. Eystara skýlið er bundið saman við bygninginum og áskoðaraplássini á 
suðurendanum. 

 
Vestara skýlið 
Vestara skýlið er framhald av heildarætlanini, har áskoðaraplássini verða dagførd og koma 
undir tak. Vesturskýlið verður eins og eysturskýlið bygt saman við bygninginum á 
suðurendanum og skapar sostatt samanhangandi form sum hestaskógvur. Tá vesturskýlið er 
bygt, er tað samært heildarætlanini bert torgið frammanfyri Tórsvølli, sum er eftir. 
  
Verkætlanin við vesturskýlinum fevnir eisini um útbygging av gamla FSF-húsinum bæði 
norður- og suðureftir sum liður í, at Tórsvøllur skal røkka ásetingini um “Category 4” leikvøllir, 
ið er ásetingin fyri leikvøllir til altjóða landsdystir. Í løtuni er Tórsvøllur ein “Category 3” 
leikvøllur. Til tess at røkka hesum, skulu umklæðingin til spælarar og dómarar betrast, eins 
og umstøður til dopingkanningar og læknarúm. Umstøður til tíðindafólkini og VIP eru heldur 
ikki nøktandi.  
 
Hesir nýggju fermetrarnir hava tann vinning umframt, at umklæðingarrúm, vesir og tey 
almennu økini kunnu eisini brúkast til tiltøk, sum eru í Gundadali, serliga á Niðara vølli, sum 
harvið fær høliskarmar til taks, ið ikki eru dag. 
  
Á ovastu hædd eru góðir møguleikar fyri fleirnýtsluhølum, eitt nú gisting í sambandi við 
landsliðsvenjingar ella skúla, skrivstovur og kravdar VIP-fasilitetir í sambandi við landsdystir. 
Til ber at byggja 200 nýggj áskoðarapláss her, so at samlaði áskoðarakapasiteturin á 
vestursíðuni verður uml. 1.730.  
 
Í stuttum fevnir útbyggingin um hesi høli: 

- Veghædd – høli til vaktarhaldið, 2 umklæðingarrúm til dómarar, dopingrúm, 2 
nútíðar umklæðingarrúm til liðini, høli til tíðindafundir, mixed zone 
(fjølmiðlar/leikarar), sum harumframt er foreldralounge móti niðaravølli 

- 1. hædd – vesi, arbeiðsrúm hjá tíðindafólkuj 
- 2. hædd – VIP høli, sølubúðir 
- 3. hædd – sonevndar skybox til fleirnýtsluendamál, vaktarrúm  

 
Útbyggingin loysir eisini trupulleikan við inngongdum, har áskoðarar í dag mugu inn á vøllin 
fyri at koma til áskoðaraplássini. Sum heild fer útbyggingin at lætta munandi um fyriskipan av 
dystum, kappingum og tiltøkum á Tórsvølli. Tey síðstu áskoðaraplássini, gestir og tíðindafólk 
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koma eisini undir tak. Og ikki minst, at Tórsvøllur verður endaliga liðugur og kann verða ein 
stoltleiki fyri bæði høvuðsstaðin og landið. 
 
Verkætlanaruppskotið er í mai 2016 lagt fyri UEFA at góðkenna. 
  
Ynskið hjá FSF hevur verið, at útbyggingin skuldi verða liðug í september 2018, tá nýggja 
kappingin Nations League, sum UEFA skipar fyri, fer av bakkastokki. Hesa tíðarætlan ber ikki 
til at røkka, nú so langt er útliðið, men mett verður, at til ber at skipa byggingina soleiðis, at 
dystir kunnu fyrskipast kortini.  
 
Hendan kappingin verður samstundis sum vanligu EM og HM-undankappingarnar. Hetta 
kemur eisini at økja um virksemið á Tórsvølli, har tað í miðal fara at vera 5 A-
landsliðskappingardystir um árið. Spælt verður tá alt árið, tvs. eisini um veturin, har tað eisini 
er møguligt við øðrum smærri millumlandakappingum. 
 
Útbyggingin gevur eisini nýggjar og betri møguleikar fyri øðrum virksemi á Tórsvølli, 
serstakliga størri tiltøk og stadionkonsertir. 
 
Samstarv 
Eins og øll tey undanfarnu útbyggingarstigini síðan 2010, er ætlanin at skipa arbeiðið við 
vesturskýlinum í samstarvi við FSF eisini fíggjarliga.  
 
Gjørt er uppskot til samstarvsavtalu við støði í avtalunum fyri hini útbyggingarstigini.  
 
Sambært uppskotinum til avtalu verður lagt upp, at byggingi verður skipað í partalagi. 
Fyribilskostnaðarmeting fyri alt útbyggingarstigið er kr. 98 mió. Lagt er upp til, at hvør parturin 
rindar helvtina av kostnaðinum, tvs. 50/50, og at gjøldini hjá hvørjum parti fella soleiðis: 
 
2016: FSF kr. 5 mió, TK kr. 5 mió. 
2017: FSF kr. 24 mió, TK kr. 8,75 mió 
2018: FSF kr. 24 mió, TK kr. 8,75 mió 
2019: FSF kr. 5 mió, TK kr. 8,75 mió 
2020: TK rindar FSF kr. 8,75 mió 
2021: TK rindar FSF kr. 9 mió 
 
FSF hevur góðkent henda leist. Til ber ikki at staðfesta endaliga byggiskostnaðin fyrr enn 
eftir útboð. 
 
Tíðarætlan yvirskipað:  

- Juli-desember 2016 – projektering 
- Januar 2017 – útboð 
- Februar 2017 – uppstartur og partalag 
- Februar-desember 2017 – stig 1: fundamentir, stuðlamúrar, lendisarbeiði, 

betong, vegur og stál  
- Januar-august 2018 – stig 2: Stál, stálsperrur og polycarbonate 
- August 2018-august 2019 – stig 3: Komplettering, innleggingar og stólar. 

 
Í avtaluuppskotinum verður, sum omanfyri nevnt, lagt upp til bygging av vestursíðuni í 
partalagssamstarvi. Harumframt, at skipanin við stýrisbólki millum TK og FSF um Tórsvallar-
byggingina verður at halda fram, á sama hátt høvuðsráðgevin.  
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Til tess at fáa fyrireikað, prosjekterað og bjóða arbeiðið út verður mett neyðugt við játtan frá 
kommununi uppá kr. 5 mió í 2016 og samsvarandi kr. 5 mió frá FSF.  
 
Sambært dagførdu íløguætlanini fyri 2016 eru settar kr. 5 mió av til Tórsvøll. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og tekniski stjórin mæla til at samtykkja uppskot til samstarvsavtalu við FSF 
um at gera yvirdekking yvir tribunir á vestarasíðu á Tórsvølli og út- og umbygging av verandi 
bygningi har. Mælt verður eisini til at játta kr. 5 mió av íløguætlanini 2027 5775 Ítróttaranlegg 
til fyrireiking, projekting og útboð.  
 
 
Mentamálanevndin 15. juni 2016: Útsett. 
 
Mentamálanevndin 16. juni 2016: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur 
Sigurðsson, Sigrun Mohr og Halla Samulensen, samtykti at taka undir við fyriliggjandi avtalu 
millum TK og FSF, við teirri treyt, at tær upphæddirnar sum eru nevndar í avtaluni eru 
endaligar fyri TK, eisini um verkætlanin verður dýrari, men at útreiðslubýtið verður 50/50 um 
verkætlanin verður bíligari enn mett. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við avtaluni vegna ov stóran iva um veruliga 
byggikostnaðin fyri hetta byggistigið. 
Ískoyti: 
Sambært fyriliggjandi uppskoti til avtalu millum TK og FSF fella gjøldini hjá hvørjum parti 
soleiðis í sambandi við verkætlanina: 
 
2016: FSF 5 mió kr, TK 5,0 mió kr.   
2017: FSF 26,25 mió kr, TK 5,0 mió kr.   
2018: FSF 26,25 mió kr, TK 6,0 mió kr.   
2019: FSF 7,25 mió kr, TK 6,0 mió kr.   
2020: TK rindar FSF 6,5 mió kr.    
2021: TK rindar FSF 6,5 mió kr. 
2022: TK rindar FSF 7,0 mió kr. 
2023: TK rindar FSF 7,0 mió kr. 
 
Fíggjarnevndin 16. juni 2016: Ein meiriluti Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Sjúrður 
Olsen og Annfinn Brekkstein, samtykti at taka undir við mentamálanevndini treytað av, at 
ognar- og ábyrgdarbýtið millum TK og FSF á vestursíðuni verður tikið upp til nærri 
støðutakan. Málið beint í býráðið. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, vísir til sína støðutakan í mentamálanevndini.  
 
Býráðsfundur 16. juni 2016: Samtykt við 10 atkvøðum fyri, og tveimum ímóti at taka undir 
við tilmælilnum frá meirilutanum í fíggjarnevndini. Ein býráðslimur greiddi ikki atkvøðu. 
 
Tey, ið atkvøddu fyri, vóru: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena 
Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, 
Annfinn Brekkstein og  Sjúrður Olsen. 
 
Ímóti atkvøddu: Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal. 
 
Jógvan Arge greiddi ikki atkvøðu. 
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Ískoyti: 
Ymsu byggistigini á Tórsvølli farnu 6-7 árini eru gjørd í samstarvi millum kommununa og 
Fótbóltssambandið. Í sambandi við undanfarnu byggingar hava umboð fyri býráðið verið 
tilnevnd í stýrisbólk, har eisini umboð fyri Fótbóltssambandið sita. Sambært avtaluni við 
Fótbóltssambandið um vestursíðuna er ætlanin, at byggingin verður skipað í partalagi.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og tekniski stjóran mæla til at tilnevna tvey umboð fyri býráðið í stýrisbólkin 
fyri byggingina av Tórsvølli. 
 
 
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu Annika Olsen, Bogi Andreasen og Heðin 
Mortensen.  
 
Ískoyti: 
Tekstur kemur. 
 
Fíggjarnevndin 17. januar 2018: Útsett. 
 
Ískoyti: 
Lisitatión uppá bygging av tribunum og bygnigni á vestursíðuni á Tórsvølli var 31. august 
2017. J&K Petersen hevði lægsta boð kr. 88.499.385 handverkaraútreiðslur. Samráðst hevur 
síðani verið við arbeiðstakaran um tilboðið.  
 
Harumframt er hetta tíðarskeiðið arbeitt nærri við konstrutkiónspartinum, har tað í mun til 
útbjóðingartilfarið er farið frá upprunaligu loysnini við betongveggi niður á hellu millum 
Tórsvøll og Niðara vøll til spunsvegg, sum mett verður er ein tryggari loysn. Gjørdar eru í 
hesum sambandi neyvari dýpdarkanningar. Har tað er djúpast eru 7,5 metrar. Spunsveggirnir 
verða slidnir niður eins og kent er frá havnagerð, og so verður stoypt í erva og harfrá bygt 
fast í sjálvt skýlið.  
 
Staðfesta dýpdin niður á hellu og spunsveggirnir hava gjørt verkætlanina dýrari. 
Gjøgnumgongd hevur somuleiðis verið við ymisku fakini saman við høvuðsarbeiðstakara við 
tí endamáli at fáa prísin niður. Eftir hesar broytingar og samráðing eru 
handverkaraútreiðslurnar kr. 90.325.687.  
 
Samlaður kostnaður íroknað byggiharraútreiðslur, ráðgeving, innbúgv, reinsiverk v.m. er kr. 
118.569.663. 
 
Við støði í hesum kostnaðinum er gjørt nýtt uppskot til samstarvsavtalu við Fótbóltssamband 
Føroya um bygging av vestursíðuni, har útreiðslukarmurin er kr. 118,5 mió, og har báðir 
partar rinda kr. hvør sín helming tó soleiðis, at parturin hjá Tórshavnar kommunu er í mesta 
lagi kr. 59,285 mió.  
 
Áður eru játtaðar kr. 10 mió til verkætlanina árini 2016 og 2017. Fíggjartørvurin hjá 
kommununi er sostatt kr. 49,285 mió, sum sambært uppskotinum til samstarvsavtalu við 
Fótbóltssambandi Føroya verður at fíggja yvir íløguætlanina árini 2019-2025 soleiðis: 

  

2019 kr. 6,000 mió 
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2020 kr. 8,500 mió 

2021 kr. 8,500 mió 

2022 kr. 9,000 mió 

2023 kr. 7,500 mió 

2024 kr. 8,000 mió 

2025 kr. 1,785 mió 

 
 kr. 49,285 mió 

 
Sambært tíðarætlanini verður byggingin liðug í oktober 2020. Byggingin verður eins og 
undanfarna byggistig skipað í partalagi. Umframt partalagssáttmála skal støða takast til 
høvuðsarbeiðstøkusáttmála við J&K Petersen, samstarvsavtalu við Fótbóltssamband Føroya 
og fígging. 
 
Býráðið samtykti 16. juni 2016, at ognar- og ábyrgdarbýtið millum Tórshavnar kommunu og 
Fótbóltssamband Føroya verður tikið upp til nærri støðutakan. Upplýsast skal, at ítøkiligt 
uppskot er gjørt um slíkt býti, harundir uppskot um rakstrar- og samstarvsavtalu fyri Tórsvøll. 
Uppskotið verður lagt til politiska viðgerð í mentamálanevndini á fundinum í mars.  
 
 

Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at: 
 

- Góðkenna uppskotið til partalagssáttmála 

- Góðkenna uppskotið til høvuðsarbeiðstakarasáttmála 

- Góðkenna uppskotið til samstarvsavtalu við Fótbóltssamband Føroya 

- At játta kr. 5 mió av tøkum løgukarmi 2017 konta 5775 Ítróttaranlegg L00001 til 

løgukontu 5775 L57026 Tórsvøllur vestursíðan 

- At játta í alt kr. 49,285 mió á íløguætlanini fyri 2019-2025 samsvarandi 

samstarvsavtaluni við Fótbóltssamband Føroya, 

og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
 
Mentamálanevndin 22. januar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Ískoyti: 
Komið er eftir, at upphæddin, ið kommunan skal rinda, í málslýsingin er uttan mvg. Við mvg 
er upphæddin kr. 62,990 mió, fíggjartørvurni tó 52,990. Býtið í yvir ár verður so hetta: 
  

2019 kr. 6,000 mió 

2020 kr. 8,500 mió 

2021 kr. 8,500 mió 

2022 kr. 9,000 mió 

2023 kr. 7,500 mió 

2024 kr. 8,000 mió 

2025 kr. 5,490 mió 

 
kr. 52,990 mió 
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Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin vísir til tilmælið omanfyri við teirri broyting, at játtaðar verða í alt kr. 52,990 
mió á íløguætlanini fyri 2019-2025. 
 
 
 
Fíggjarnevndin 23. januar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 25. januar 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Á fundi 25. januar 2018 samtykti býráðið at góðkenna uppskot til partalagssáttmála, at 
góðkenna uppskot til høvuðsarbeiðstakarasáttmála, og at góðkenna uppskot til 
samstarvsavtalu við Fótbóltssamband Føroya, og í hesum sambandi at játta kr. 62,990 mió 
íroknað kommunalt mvg til byggingina av vestursíðuni á Tórsvølli.  
 
Eftir hesa býráðssamtykt hevur FSF boðað kommununi frá samtykt í starvsnevnd FSF´s um, 
at FSF vil broyta byggiverkætlanina soleiðis, at verandi FSF-hús á vestursíðuni ikki verður út- 
og umbygt sum ætlað, men ístaðin verður tikið niður og at nýtt hús verður bygt uppaftur á 
staðnum. 
 
Endamálið við hesi broyting er at fáa eina betri bygging bæði viðvíkjandi innrætting og 
funktiónum. Fyrimunur er eisini, at hæddirnar á vestursíðuni verða bundnar saman við 
suðurendan í somu linju, tí meðan verandi bygningur hevur fýra hæddir, verður tann nýggi at 
hava tríggjar hæddir eins og suðurendin.  
 
Harumframt minkar broytta ætlanin munandi um váðan í byggingini serliga við atliti at 
avbjóðandi lendinum. 
 
Fótbóltssambandið hevur í hesum sambandi boðað kommununi frá, at mettur meirkostnaður 
fyri hesa ætlan er kr. 25,0 mió, og at Fótbóltssambandið sjálvt vil fíggja henda meirkostnað. 
Fíggjarligi parturin hjá Fótbóltssambandinum av samlaðu byggingini á vestursíðuni verður 
eftir hesum uml. kr. 84,3 mió.  
 
Hetta merkir tó, at verkætlanin er ikki heilt tann sama, sum býráðið samtykti á síðsta fundi út 
frá fyriliggjandi skjølum.  
 
Í sambandi við fyrireikingarnar at prosjektera vestursíðuna varð henda ætlan at byggja nýtt 
hús heldur enn at út- og umbyggja verandi hús viðgjørd. Semja var um, at hetta er ein uppá 
allar mátar betri loysn, men  hon kundi ikki fremjast innanfyri tann fíggjarkarm, ið verkætlanin 
tá hevði.  
 
Nú Fótbóltssambandið hevur samtykt at fíggja hesa broyting, verður mælt býráðnum til at 
broyta verkætlanina soleiðis sum lýst omanfyri, harundir at broyta tilhoyrandi 
partalagssáttmálan, høvuðsarbeiðstakarasáttmálan og samstarvsavtaluna við 
Fótbóltssambandið, men har játtanin hjá kommununi framhaldandi verður ikki hægri enn tær 
kr. 62,990 mió íroknað mvg, sum longu eru játtaðar.  
 
Tilmæli: 
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla býráðnum til at samtykkja verkætlanina soleiðis 
broytt og at tilhoyrandi skjøl – partalagssáttmáli, høvuðsarbeiðstakarasáttmáli og 
samstarvsavtala við Fótbóltssambandið verða broytt samsvarandi. Harumframt verður mælt 
til at staðfesta, at játtanin hjá kommununi til byggiverkætlanina á vestursíðuni á Tórsvølli 
framhaldandi verður ikki hægri enn tær kr. 62,990 mió íroknað mvg, sum longu eru játtaðar.  
 
 
Mentamálanevndin 28. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 28. februar 2018: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
 
  



 

 
Býráðsfundur 
01. mars 2018 

Blað nr.: 95 
 

Formansins merki: 

 

 

39/18 Forkanningar : Nýtt tyrvingarpláss (2003-2242) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Náttúru- og umhvørvisnevnd 
in 

01.06.2016 40/16 16/02171-45 

2 Fíggjarnevndin 08.06.2016 219/16 16/02171-45 

3 Býráðsfundur 12.09.2016 208/16 16/02171-45 

4 Býráðsfundur 26.01.2017 54/17 16/02171-45 

5 Býráðsfundur 02.03.2017 78/17 16/02171-45 

6 Náttúru- og umhvørvisnevndin 08.02.2018 5/18 16/02171-45 

7 Fíggjarnevndin 21.02.2018 39/18 16/02171-45 

8 Býráðsfundur 01.03.2018 39/18 16/02171-45 

 
 
Málslýsing:  
Víst verður til mál 2003-0915 um tyrvingarplássið í Húsahaga. Tyrvingarplássið í Húsahaga 
verður fult um fá ár, og neyðugt er við drúgvum fyrireikingum, áðrenn annað øki kann takast í 
nýtslu sum tyrvingarpláss. 
 
Umsitingin hevur í hesum sambandi, saman við ráðgevandi verkfrøðingunum sp/f Martin E. 
Leo, gjørt eina forkanning, ið er ætlað at vera grundarlag undir eini verkætlan um nýtt 
tyrvingarpláss, j.nr. 200302242-3-SG. 
 
Í forkanningini verða nevndir ymsir møguleikar fyri nýggjum tyrvingarplássi, t.d. grótbrotini á 
Glyvursnesi, í Hundsarabotni og á Sundi. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: 
Út frá kanningini verður mett, at skilabest er at arbeiða víðari við tveimum møguleikum, 
ávíkavist Glyvursnesi og Hundsarabotni. Eisini eigur at verða kannað um og í hvønn mun 
IRF er sinnað at samstarva við Tórshavnar kommunu um nýtt tyrvingarpláss. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin mælir til, at neyvari kanningar verða gjørdar av ávíkavist Glyvursnesi og 
Hundsarabotni sum tyrvingarpláss, herundir kostnaðarmetingar av neyðugum íløgum og 
rakstrarútreiðslum, at leggja fyri nevndina. 

 
Tekniski stjórin mælir samstundis til at avsettar verða kr. 500.000,00 til projektering. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 9. desember 2003: Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá 
tekniska stjóranum. 
 
Eisini samtykt at umsitingin útgreinar tørvin á betri reinsiútbúnað enn tað, ið nú verður brúkt, 
og kostnaðin av hesum. 
 
Ískoyti: 
Ráðgevandi verkfrøðingafelagið sp/f Martin E. Leo hava saman við donsku ráðg. verkfr. 
fyritøkuni Rambøll A/S, gjørt nærri kanningar (Notat, dagfest 15. apríl 2004, j. nr. 200302242-
8). Hesi pláss eru tikin við í kanningina: 
1 Grótbrotið á Glyvursnesi 
2 Grótbrotið í Hundsarabotni 
3 Útbygging í Húsahaganum. 
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Í hesum sambandi er gjørda arbeiðið grundað á hesi viðurskifti: 
4 Ávirkan á landslag og bústaðir. 
5 Ávirkan á áir og firðir. 
6 Nýtsla av økinum og náttúrutilfeingi. 
7 Atkomuviðurskifti og flutningsfrástøða. 

 
T.v.s. at tað í fyrsta umfari ikki beinleiðis verður tikin støða til plásstørv, rakstrarútreiðslur, 
funktión, reinsiatgerð, fyribils kostnaðarmeting v.m.. Tó bendir alt á sambært forkanningini, at 
viðv. plásstørvi, er Glyvursnes eisini best egnaða staðið. 
 
Niðurstøðan í kanningini er, at eitt tyrvingarpláss, sum bæði tekniskt og umhvørvisliga verður 
mett at vera ein tíðarhóskandi loysn, við fyrimuni kann staðsetast í grótbrotinum á 
Glyvursnesi. 
 
Vísandi til forkanning og kanningar, sum eru gjørdar á teimum nevndu støðunum saman við 
Rambøll A/S, mælir ráðgevandi verkfrøðingafelagið Sp/F Martin E. Leo til, at nýggja 
tyrvingarøkið verður í grótbrotinum á Glyvursnesi. 
 
Tilmæli: 
Vísandi til umrøddu kanning og tilmæli frá ráðgevunum, mælir tekniski stjórin til, at grótbrotið 
á Glyvursnesi verður valt til nýtt tyrvingarpláss. Víðari verður mælt til at gera projektuppskot 
við tekniskari/búskaparligari greining av: 
8 Ruskmongdum/livitíð 
9 Innrætting av økinum 
10 Val av geologiskari verju 
11 Uppsamling og reinsing av frárenning frá økinum 
12 Gerð av kostnaðarmeting og tíðarætlan 
 
Eisini verður mælt til: 
at søkt verður um prinsipiella umhvørvisgóðkenning av økinum, tá ið neyðugt 

umsóknartilfar fyriliggur. 
at kannað verður um friðingarmyndugleikarnir skulu geva loyvi sambært 

náttúrufriðingarlógini og um so er, at søkt verður um loyvi. 
at heitt verður á fíggjarnevndina um at útvega lendi. 
at  heitt verður á byggi- og býarskipanarnevndina um at gera neyðugu broytingarnar í 

byggisamtyktini og at avseta økið til tyrvingarpláss. 
at heitt verður á teknisku nevnd um at dagføra vegasambandi soleiðis, at tað verður 

hóskandi til regluliga tunga ferðslu. 
 

Heilsu- og umhvørvisnevndin 19. mai 2004: Nevndin samtykti at umsitingin kannar 
møguleikan fyri at finna annað øki til tyrvingarpláss enn Glyvursnes. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur saman við Ráðgevandi verkfrøðingafelagnum sp/f Martin E. Leo og 
Rambøll kanna aðrar møguleikar fyri tyrvingarplássi. Í hesum umfari eru hesi støð kannað: 
13 Grótbrotið á Sundi. 
14 Økið sunnan fyri  Glyvursnes, í Glyvurshaganum. 
15 Økið við gomlu sildaverkssmiðjuna, sunnan fyri Velbastað. 
16 Grótbrotið á Glyvursnesi – enn einaferð. 
17 Fossdalur norðan fyri Velbastað. 
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Niðurstøðan er, at av teimum higartil kannaðu økjunum er Grótbrotið á Glyvursnesi bæði 
umhvørvisliga, tekniskt og tá hugsað verður um nýtslutíðina best egnaða øki. Víst verður 
annars til niðurstøðuna og raðfestingina í hjálagda notati. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin heldur fast um tilmælið til seinasta fundin hin 19. mai 2004. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 23. juni 2004: Ein meiriluti, Høgni Mikkelsen, Schumann 
Hjaltalin og Tórfinn Smith, samtykti at taka undir við tilmælinum hjá tekniska stjóranum. 
 
Ein minniluti, Beate L. Samuelsen, tók ikki undir við tilmælinum. 
 
Ein annar minniluti, Hildur Eyðunsdóttir, krevur málið fyri býráðið. 
 
Býráðið 2. september 2004: Atkvøtt var um minnilutatilmælið frá Beate L. Samuelsen um at 
beina málið í heilsu- og umhvørvisnevndina sum var samtykt við 9-1 atkvøðum. 
 
Fyri atkvøddu Beate L. Samuelsen, Sjúrður Olsen, Schumann Hjaltalin, Høgni Mikkelsen, 
Jákup S. Joensen, Heðin Mortensen, Jan Christiansen, Elin Lindenskov og Hildur 
Eyðunsdóttir. Ímóti atkvøddi Leivur Hansen. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 9. september 2004: Umsitingin arbeiðir víðari við málinum. 
 
Ískoyti: 
Ole Michaelsen frá Rambøll, ið er serkønur innan tyrvingarpláss, og sum saman við Sp/F 
Martin E. Leo hevur gjørt forkanningarnar í málinum, hevur framløgu um evnið. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 3. februar 2005: Kunnað var um málið. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 14. september 2006: Nevndin samtykti at heita á 
umsitingina um at útvega ítøkiligari upplýsingar fyri útvegan og rakstur av tyrvingarplássi á 
Sundi samanborið við tyrvingarpláss á Glyvursnesi og at umsitingin kannar møguleika fyri 
íbinding í landsvegin á Sundi at leggja fyri nevndina á næstkomandi fundi. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur saman við ráðgeva útvegað fleiri upplýsingar fyri útvegan og rakstur av 
tyrvingarplássi á Sundi samanborið við tyrvingarpláss á Glyvursnesi.  
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 7. desember 2006: Ein minniluti, Beate L. Samuelsen og 
Marin Katrina Frýdal, mælir til at nýta økið á Sundi til tyrvingarpláss. 
 
Ein annar minniluti, Jan Christiansen, mælir til at nýta økið á Glyvursnesi til tyrvingarpláss og 
vísir til tilmælið frá tekniska stjóranum til fundin í nevndini tann 19. mai 2004. 
 
Ein triði minniluti, Katrin Dahl Jakobsen og Hildur Eyðunsdóttir, tekur støðu á býráðsfundi. 
 
Ein samd nevnd mælir til at beina málið í byggi-og býarskipanarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 11. desember 2006: Nevndin samtykti at kanna aðrar 
møguleikar fyri staðseting av tyrvingarplássi at leggja fyri nevndina á komandi fundi. 
 
Tekniska nevnd 13. desember 2006: Málið tikið av skrá. 
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Ískoyti: 
Umsitingin hevur sambært nevndarsamtykt frá 11. des. 2006 kannað aðrar møguleikar fyri 
staðseting av tyrvingarplássi. Notat fyriliggur í málinum, sum tekur útgangsstøði í nýggjum 
tyrvingarplássi á økinum við Lambafelli. 
 
Býarverkfrøðingurin kemur at greiða frá uppskotinum og kemur við tilmæli til fundin. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at Glyvursnes bæði fíggjarliga, umhvørvisliga og 
í mun til livitíð er skilabesta loysnin, og vísa tí til tilmælið til fundin 19. mai 2004, ið er 
soljóðandi:  
 
Vísandi til umrøddu kanning og tilmæli frá ráðgevunum, mælir tekniski stjórin til, at grótbrotið 
á Glyvursnesi verður valt til nýtt tyrvingarpláss. Víðari verður mælt til at gera projektuppskot 
við tekniskari/búskaparligari greining av: 
18 Ruskmongdum/livitíð. 
19 Innrætting av økinum. 
20 Val av geologiskari verju. 
21 Uppsamling og reinsing av frárenning frá økinum. 
22 Gerð av kostnaðarmeting og tíðarætlan. 

 
Eisini verður mælt til:  
at søkt verður um prinsipiella umhvørvisgóðkenning av økinum, tá ið neyðugt 

umsóknartilfar fyriliggur. 
at kannað verður um friðingarmyndugleikarnir skulu geva loyvi sambært 

náttúrufriðingarlógini og um so er, at søkt verður um loyvi. 
at heitt verður á fíggjarnevndina um at útvega lendi. 
at  heitt verður á byggi- og býarskipanarnevndina um at gera neyðugu broytingarnar í 

byggisamtyktini og at avseta økið til tyrvingarpláss. 
at heitt verður á teknisku nevnd um at dagføra vegasambandi soleiðis, at tað verður 

hóskandi til regluliga tunga ferðslu. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin tann 5. februar 2007: Nevndin samtykti at taka undir við 
tilmælinum. 
 
Ein meiriluti, Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Bjarti Mohr og Leivur Hansen, samtykti at taka 
undir við tilmælinum og mæla í hesum viðfangi staðiliga til at skundað verður undir 
Glyvursvegin og brúnna úm Sandá. 
 
Ein minniluti: Sjúrður Olsen, tekur ikki undir við ætlanini, soleingi nýggj brúgv og 
Glyvursvegurin ikki er gjørd. 
 
Tilmæli: 
Vísandi til tilmælið og til samtyktina í byggi- og býarskipanarnevndini 5. februar 2007 mæla 
kommunustjórin, tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og býararkitekturin til, at fíggjarnevndin: 
 
1 ger avtalu við Búnaðarstovuna og festaran um útvegan ella leigu av lendinum 
2 áleggur teknisku umsitingini at bjóða út prosjekteringsarbeiðið fyri sjálvt tyrvingarplássið 

millum føroyskar og útlendskar ráðgevarar at leggja fyri nevndina aftur 
3 játtar pening til forprosjekt fyri tyrvingarplássið - fyribils mett til kr. 700.000 at fíggja av 

íløgum fyri 2007 
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4 at heitt verður á fíggjarnevndina um at játtað pening til dagføring av vegasambandi, 
soleiðis at tað verður hóskandi til regluliga tunga ferðslu - fyribils mett til kr. 1.000.000, at 
fíggja av íløgum fyri 2007 

 
Fíggjarnevndin 16. februar 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Eisini samtykt at mæla býráðnum til at játta kr. 1.700.000 av íløgum. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 20. februar 2007: Kunnað varð um málið. 
 
Býráðið 22. februar 2007: Atkvøtt varð um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9 
atkvøðum fyri og 3 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, 
Katrin Dahl Jakobsen, Elin Lindenskov, Bjarti Mohr, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Beate L. Samuelsen og Sjúrður Olsen. 
 
Tilmæli: 
Vísandi til at tað krevur ov nógva umsitingarliga orku at fyrireika útbjóðingartilfar til ráðgeva 
smb. punkt 2 í omanfyri standandi tilmæli, mæla tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin til, at 
heitt verður á ráðgevandi fyritøkuna Rambøll um at gera byggiskrá og projekteringsarbeiðið 
fyri tyrvingarplássið. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin 19. juni 2007: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum 
hjá tekniska stjóranum og býarverkfrøðinginum, og at beina málið um fíggjarnevndina í 
býráðið. 
 
Fíggjarnevndin 21. juni 2007: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við tilmælinum 
hjá heilsu- og umhvørvisnevndini. 

 
Býráðið 21. juni 2007: Atkvøtt varð um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 10 
atkvøðum fyri og 3 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin 
Katrina Frýdal, Katrin Dahl Jakobsen, Elin Lindenskov, Bjarti Mohr, Høgni Mikkelsen og Jan 
Christiansen. 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Beate L. Samuelsen og Sjúrður Olsen 
 
Ískoyti: 
Bygginevnd varð vald í 2008 og sótu hesi í nevndini: Elin Lindenskov, Jan Christiansen, 
Annika Berg (seinni Súni Christiansen), Boði Haraldson, Kári Finnsson og Tina Johannesen. 
 
Bygginevndin heitti 25. november í 2010 á leiðsluna um at fáa ognarviðurskiftini í rættlag og 
samstundis avgjørdi bygginevndin at leggja arbeiðið niður fyribils, til ognarviðurskiftini vóru 
komin upp á pláss. 
 
Heilsu- og umhvørvisnevndin hevði málið aftur til viðgerðar í 2010, har nevndin tann 23. 
november samtykti (j.nr. 14/00380-28): Vísandi til at málið er av alstórum týdningi og hevur 
skund, samtykti nevndin at heita á borgarstjóran, um at taka málið upp við 
Innlendismálaráðið beinanvegin, fyri at fáa greiðu á ognarviðurskiftunum í grótbrotinum. 
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Tilfar sum gjørt í sambandi við fremjan av ætlanini er m.a.: 
1. Skitsuprojekt, dagfest februar 2008 frá Rambøll 
2.  Miljøvurdering, dagfest mars 2010 frá Rambøll 
3.  Projekt av “kloakk út á sjógv”, frá PB Consult 
 
Ognarviðurskiftini eru enn ikki komin upp á pláss. 
 
Seinastu árini er nógv tilfar koyrt inn á økið, serliga er tað tilfar frá arbeiðinum at gera 
Glyvursvegin, sum fyllir nógv. Hetta broytir fortreytirnar fyri tí arbeiðinum sum er gjørt, serliga 
viðvíkjandi skipan av økinum. 
 
Verandi tyrvingarpláss í Húsahaganum er um at verða fult, soleiðis at kommunan innan 
stutta tíð skal hava útvegað annað tyrvingarpláss. 
 
Neyðugt verður eisini at gera vegasambandi til øki á Glyvursnesi soleiðis, at tað er egnað til 
tunga ferðslu. 
 
Viðmerkjast skal, at aðrar ætlanir hava verið við økinum á Glyvursnesi, herundir golfvøllurin, 
men eru hesar ikki tiknar við í hesa málslýsing.  
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin, leiðarin á kommunalu brennistøðini og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini 
mæla til: 
- at kommunan beinanvegin tekur stig til at fáa ognarviðurskiftini upp á pláss, soleiðis at 

tyrvingarpláss kann gerast í grótbrotinum á Glyvursnesi 
- at bygginevnd verður sett. 
- at kannað verður hvønn týdning tað hevur fyri ætlanina, at nýtt grótbrot skal gerast í 

sambandi við nýggju havnaútbyggingina. 
- at verandi projekttilfar o.a. verður dagført og tillagað verandi støðu, herundir eisini neyðug 

myndugleikaloyvi. 
- at tað sum er eftir av játtaðum íløgum til nýtt tyrvingarpláss, íalt kr. 800.000, verður nýtt til 

dagføring av projekttilfari o.a. 
 

 
 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 01. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at 
atlit verða tikin til ætlanina at leggja ein golfvøll á økinum. Málið verður beint í fíggjarnevndina 
í sambandi við ognarviðurskiftini. 
 
Fíggjarnevndin 08. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum viðv. 
ognarviðurskiftunum. 
 
Ískoyti: 
Kommunustjórin og tekniski stjóri mæla býráðnum til at velja bygginevnd til tyrvingarplássið. 
 
Býráðsfundur 12. september 2016: Einmælt samtykt at velja Sigrun Mohr og Marin Katrinu 
Frýdal í bygginevndina. 
 
Ískoyti: 
Í sambandi við at heilsu og umhvørvisnevndin er umskipað, skulu nýggj umboð veljast í 
bygginevndina. 
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Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja tveir limir í bygginevndina. 
 
Býráðsfundur 26. januar 2017: Tikið av skrá. 
 
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu Turið Horn og Heðin Mortensen. 
 
Ískoyti: 
Nú arbeitt verður við einari felags loysn fyri tyrving, saman við IRF, skal støða takast til um 
arbeiðið, at fyrireika nýtt tyrvingarpláss á Glyvursnesi, skal halda fram ella bíða til avgerð er 
tikin til møguligt samstarv við IRF. 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 08. februar 2018: Samtykt at mæla býráðnum til at 
arbeiðið verður lagt stilt, til endalig avgerð er tikin um staðseting. 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við náttúru- og umhvørvisnevndini. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Samtykt við 10 atkvøðum fyri, ongar ímóti og ein atkvøða var 
blonk. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, 
Bergun Kass, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus, Heðin Mortensen, Gunvør Balle. 
 
Blankt atkvøddi: Annfinn Brekkstein. 
 
[Lagre]  
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40/18 Nýtt tyrvingarpláss : Samstarv við IRF 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Náttúru- og umhvørvisnevndin 05.10.2017 48/17 17/03122-25 

2 Náttúru- og umhvørvisnevndin 30.11.2017 65/17 17/03122-25 

3 Fíggjarnevndin 14.12.2017 329/17 17/03122-25 

4 Býráðsfundur 14.12.2017 318/17 17/03122-25 

5 Náttúru- og umhvørvisnevndin 08.02.2018 6/18 17/03122-25 

6 Fíggjarnevndin 21.02.2018 40/18 17/03122-25 

7 Býráðsfundur 01.03.2018 40/18 17/03122-25 

 
 
Málslýsing:  
Umsitingarnar hjá IRF og Tórshavnar kommunu hava síðani tíðlíga í summar arbeitt við at 
kanna møguleikan fyri at samstarva um tyrvingarpláss. IRF hevur fyri stuttari tíð síðani tikið í 
nýtslu eitt nýtt tyrvingarpláss í Trøllavík í Suðuroy, sum IRF ætlaði at nýta til at tyrva 
óbrennbært burturkast, undantikið øsku, á frá øllum IRF økinum. Í fyrstu atløgu var talan um 
at at nýta hetta plássið til tyrviburturkast úr Tórshavn eisini, men tað varð skjótt greitt, at 
samlaðu nøgdirnar vórðu ov stórar til at tað loysti seg at flyta tær suður um fjørð. 
 
IRF fór tí at kanna møguleikan fyri at leggja tyrvingarpláss norðanfjørðs. Eitt uppskot er 
Junkarahagan í Kvívik, har tyrvingarpláss hevur verið í mong ár, men sum er um at verða 
avriggað. Kommunala Brennistøðin hevur síðani verið við í tilgongdini í at kanna/fyrireika 
tyrvingarpláss í Kvívík. Nevnast skal, at formlig loyvi frá eigarum, kommunu og 
myndugleikum er ikki útvegað enn, men mett verður, at av tí at har hevur ligið eitt 
tyrvingarpláss í mong ár, verður lutfalsliga einfalt at fáa neyðugt loyvir á hesum stað. 
 
Plássið skal eftir ætlan ikki nýtast til mold og annan reinan avgrevstur, tí tílíkt virksemi liggur 
hjá hvørjari einstakari kommunu og ikki hjá IRF. Sostatt verður framhaldandi neyðugt hjá 
Tórshavnar kommunu at hava pláss til mold og avgrevstur, tí hetta er krav sambært lóg.  
 
IRF hevur heitt á PB Consult um at gera tekniskar fyrireikingar, t.e. byggiprogramm, 
projektuppskot og kostnaðarmeting.  
 
Seinasta kostnaðarmetingin dagfest 18/8-17 er áljóðandi 46,2 mió. Men síðani eru ymsar 
tillagingar gjørdar í innrættingini, sum væntandi viðføra ein minni kostnað. 
 
Tosað hevur verið um eitt samstarvsmodell, har IRF stendur fyri at byggja og reka 
tyrvingarplássið, og at Tórshavnar kommuna ger nýtslu av plássinum til alt sítt 
tyrviburturkast, og eisini ávísir hetta tyrvingarplássið til tað vinnuliga tyrviburturkastið. Alt 
tyrviburturkast, sum kemur til tyrvingarplássið, verður gjaldsskyldugt, og rindað verður ein 
ávísur kostnaður pr. rúmmetur, soleiðis at allur íløgu- og rakstrarkostnaður verður goldin við 
gjøldum fyri burturkast, sum kemur til plássið. Tó verður helst eisini neyðugt, at báðir partar, 
t.e. IRF og Tórshavnar kommuna, veðhalda fyri hvør sínum parti av lántøkuni og rakstrinum, 
um tað skuldi hent, at inntøkurnar svíkja t.d. vegna fallandi nøgdir. 
 
Sambært leysligum útrokningum kann móttøkugjaldið verða umleið 350-400 kr/m3 fyri at 
raksturin kann javnviga. Gjaldið fyri vanligt tyrvingarburturkast er í dag 240 kr/m3 í 
Tórshavnar kommunu.   
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Fyri Tórshavnar kommunu fer tað sambært leysligum útrokningum at merkja ein meirkostnað 
á umleið 3 mió. kr. um árið til gjøld og flutning at nýta hesa skipan við felags tyrvingarplássi 
saman við IRF í Kvívík, í mun til kostnaðin av verandi skipan í dag við tyrvingarplássi í 
Húsahaganum. Tá eru møguligar sparingar av minni virksemi í Húsahaganum innroknaðar. 
Fyri vinnuna verður meirkostnaðurin til gjøld og flutning samsvarandi mettur til 1 mió. kr. um 
árið í mun til verandi skipan í dag. Nevnast skal, at um Tórshavnar kommuna hevði valt at 
bygt eitt nýtt tyrvingarpláss í Tórshavnar kommunu, hevði tað eisini viðført øktar kostnaðir og 
gjøld, um íløgan skuldi verið afturgoldin við gjøldum fyri burturkast. 
 
Í sambandi við samstarvið um felags tyrvingarpláss, hevur IRF spurt Kommunalu 
Brennistøðina, um møguleikan fyri at IRF tyrvir ilsku á tyrvingarplássinum hjá Tórshavnar 
kommunu í Húsahaganum frá umleið 1. oktober 2017 og fram til eitt nýtt tyrvingarpláss er 
klárt. IRF skal hava avriggað sítt verandi tyrvingarpláss í Oyndarfirði á heysti 2017. 
Tyrvingarplássið í Húsahaganum er sum kunnugt um at verða fult, men nakað av plássi er 
eftir til ilsku. Eisini er gjørd eitt skipanaruppskot/neyðplan (mál nr. 16/02610) fyri hvussu 
tyrvingin kann umskipast, um/tá verandi pláss verður fult, og er hendan ætlan góðkend av 
Umhvørvistovuni. Umskipanin er mett at kosta umleið 1 mió. kr. Alternativt ber til at leggja 
ilskuna í eina rúgvu við økið innanfyri rulluportrið, har rúgvan við reinari sølumold liggur, og 
síðani koyra ilskuna norð á eitt nýtt tyrvingarpláss t.d. í Kvívík, tá ið tað økið er klárt at nýta. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á Kommunalu Brennistøðini mæla til, at 

1. Tórshavnar kommuna fer í samstarv við IRF um felags tyrvingarpláss t.d. í 
Kvívík og at umsitingin/Kommunala Brennistøðin arbeiðir víðari við 
fyrireikingunum saman við IRF. 

2. Tórshavnar kommuna útvegar og avsetur nýtt øki til mold og avgrevstur 
vestanfyri/sunnanfyri Oyggjarvegin við Kleynisvarða 

3. Tórshavnar kommuna tekur ímóti ilsku frá IRF á tyrvingarplássinum í 
Húsahaganum sambært nærri avtalu við IRF. 

 
 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 05. oktober 2017: Málið umrøtt og verður tikið uppaftur á 
næsta fundi við atliti til at fáa málið betri lýst. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin arbeiðir við at fáa málið betri lýst, og verður hetta lagt fram á fundinum. 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 30. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Halla Samuelsen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Fíggjarnevndin 14. desember 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun 
Kass, taka undir við náttúru- og umhvørvisnevndini og beina málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, taka ikki støðu til málið á fyriliggjandi 
grundarlag, tí málið er ikki nóg væl lýst.  
 
Býráðsfundur 14. desember 2017: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Verandi tyrvingarpláss hjá Tórshavnar kommunu er fult og tí má ein loysn finnast nú. 
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Játtaðar eru uml. 800.000 til at gera nakrar tillagingar á staðnum, soleiðis at tað ber til at 
halda fram árið út, ella eitt sindur longri. Eftir hetta skal ikki roknast við at Tórshavnar 
kommuna kann taka ímóti burturkasti at tyrva.  
 
Tórshavnar kommuna og IRF arbeiða við eini ætlan um at gera eitt felags tyrvingarpláss. Eftir 
ætlan skal IRF byggja og reka nýggja tyrvingarplássið sum verður staðsett í Kvívík. Allar 
útreiðslur í sambandi við íløgur og rakstur verður goldin við móttøkugjaldi. 
 
Móttøkugjaldið, sum verður ásett av IRF, verður væntandi 350-400 kr./m3, gjaldið í 
Tórshavnar kommunu er í dag 240 kr./m3. 

 
Skal Tórshavnar kommunu sjálv byggja og reka eitt nýtt tyrvingarpláss, har íløgu- og 
rakstrarkostnaðurin skulu fíggjast við móttøkugjøldum, so skal roknast við, at móttøkugjaldið 
verður væl hægri enn tað er í dag. 
 
Koyring av ruski er ikki partur av hesi avtalu. Tann sum kemur við ruskinum skal sjálvur 
gjalda fyri koyringina. 
 
Móttøka av mold er ikki partur av hesi avtalu og tí skal Tórshavnar kommuna framhaldandi 
taka ímóti mold. 
 
Fíggjarligar avleiðingar fyri Tórshavnar kommunu: 
Meirkostnaðurin fyri rakstur, gjøld og flutning er mettur til umleið kr. 3,0 mió./ár fyri 
Tórshavnar kommunu. 
 
IRF og Tórshavnar kommuna skulu veðhalda fyri hvør sínum parti av lántøkuni (íløgan mett 
til kr. 46,2 mió.) og av rakstrinum, um tað skuldi hent, at inntøkurnar svíkja t.d. vegna fallandi 
rusknøgdir. 
 
Um so er at t.d. rusknøgdirnar verða minni enn væntað, soleiðis at útreiðslurnar verða størri 
enn inntøkurnar, so skulu IRF og Tórshavnar kommuna gjalda hvør sín part av árliga 
muninum av inntøkum og útreiðslunum. 
 
Um  
 
Fíggjarligu avleiðingar fyri vinnuna og onnur: 
Í 2016 komu inn 3572 m3 av vinnuburturkast til tyrvingar frá vinnuni og fyri árini 2012-2016 er 
talið í miðal 2468 m3. 
 
Fyri vinnuna verður meirkostnaðurin til gjøld og flutning mettur til umleið 1 mió. kr./ár, í mun 
til verandi skipan í dag. 
 
Tað verður nakað meira av koyring, t.d. er úr Hoyvík 8-9 km. til verandi tyrvingarpláss í 
Húsahaga meðan tað er uml. 24-25 km til Kvívíkar.  
 
Vinnan kemur framhaldandi at sleppa av við smáar nøgdir á Hjalla. Tað eru bert kundar, ið 
hava heilar bingjur við tyrvingartilfari, sum mugu koyra beinleiðis til tyrvingarplássið í Kvívík 
við bingjunum (hjáfesta excel-ark vísir útrokningar grundarlagið). 
 
Móttøka av mold og avgrevstri: 
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Tórshavnar kommuna skal framhaldandi taka ímóti mold og avgrevstri (reint tilfar). Til hetta 
er ætlanin at nýta verandi maskinur og starvsfólk, soleiðis at raksturin verður nakað tann 
sami sum nú. 
 
Verandi moldmóttøkupláss er um at verða fult og tí verður arbeitt við at finna eina nýggja 
staðseting til hetta. Í hesum sambandi skal roknast við at íløgur skulu gerast til nýggja plássið 
til m.a. vegir, hegn/portur, maskinhøll, starvsfólkarúm, innlegging av vatni, el, kloakk og 
líknandi. 
 
Rottangatøming: 
Sum er verður rottangaevja koyrd niðan á evjuplássið í Húsahaga, men plássið er 
ótíðarhóskandi og tí er neyðugt at finna eina aðra loysn. 
 
Kommunan hevur samtykt at samstarva við IRF um viðgerð av rottangaevju í Leirvík. Nú er 
so ætlanin at flyta hetta til Kvívíkar, soleiðis at tað kemur at liggja saman við nýggja 
tyrvingarplássinum og verður tað ein stórur fyrimunur fyri Tórshavnar kommunu, tí hetta 
kemur at liggja nærri Havnini. 
 
Tíðarætlan: 
IRF hava upplýst, at teir meta, at nýggja tyrvingarplássið kann standa klárt til at taka ímóti 
ruski í apríl/mai 2019. Hetta er treytað av, at ein avgerð beinanvegin verður tikin um at 
Tórshavnar kommuna ferð í samstarv við IRF um nýggja tyrvingarplássið í Kvívík. 
 
Ætlanaravtala: 
Ætlanin er at IRF og Tórshavnar kommuna skriva undir eina ætlanaravtalu, fyri at kanna 
møguleikarnar til at gera og reka eitt felags tyrvingarpláss. 
Tá so verkætlanin  verður góðkend av báðum pørtum, verður formligur samstarvssáttmáli 
gjørdur.  
 
Tilfar til fundin: 
J.nr. 17/03122-31 Uppskot til ætlanaravtalu millum IRF og Tórshavnar,  
J.nr. 17/03122-34 Leigusáttmálar millum IRF og hagapartin Norðuri í Haga 
J.nr. 17/03122-35 Hagtøl fyri rusk at tyrva 
 
Tilmæli: 
Leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini og virkandi leiðari á Kommunalu Brennistøðini mæla 
til: 

1. at Tórshavnar kommuna fer í samstarv við IRF um felags tyrvingarpláss t.d. í 
Kvívík og at kommunan arbeiðir víðari við fyrireikingunum saman við IRF. 

2. at Tórshavnar kommuna skrivar undir ætlanaravtalu millum IRF og Tórshavnar 
kommunu, j.nr. 17/03122-31. 
 

at Tórshavnar kommuna útvegar og avsetur nýtt øki til mold og avgrevstur 
vestanfyri/sunnanfyri Oyggjarvegin við Kleynisvarða. 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 08. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og 
at beina málið í býráðið, umvegis fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle, Bergun Kass 
og Heðin Mortensen, tekur undir við náttúru- og umhvørvisnevndini og beinir málið í býráðið. 
 



 

 
Býráðsfundur 
01. mars 2018 

Blað nr.: 106 
 

Formansins merki: 

 

 

Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, atkvøður blankt. 
 
 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð 
samtykt við 10 atkvøðum fyri og 0 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, 
Bergun Kass, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus, Heðin Mortensen, Gunvør Balle 
 
Atkvøddi blankt: Annfinn Brekkstein. 
[Lagre]  
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41/18 Planlegging av kloakkskipan á Stadionøkinum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 29.11.2016 114/16 16/04347-1 

2 Fíggjarnevndin 07.12.2016 433/16 16/04347-1 

3 Býráðsfundur 15.12.2016 345/16 16/04347-1 

4 Tekniska nevnd 28.11.2017 76/17 16/04347-1 

5 Fíggjarnevndin 06.12.2017 298/17 16/04347-1 

6 Býráðsfundur 14.12.2017 299/17 16/04347-1 

7 Tekniska nevnd 06.02.2018 7/18 16/04347-1 

8 Fíggjarnevndin 21.02.2018 46/18 16/04347-1 

9 Býráðsfundur 01.03.2018 41/18 16/04347-1 

 
 
Málslýsing: 
Í sambandi við byggivirksemi á stadionøkinum í Gundadali er neyðugt at gera broytingar í 
kloakkskipanini á staðnum. Hetta er at taka støðu til umleggingar av verandi reinsiverki, 
somuleiðis umleggja og økja um dimensiónir av verandi  og komandi kloakk- og 
yvirflatuvatns-leiðingum. 
 
Fíggjarlig viðurskifti: 
Samlaði fíggjartørvurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 200.000,- sambært fíggjarligu uppgerð 
j.nr. 16/04347-3 og er ynskið at taka av tilboð frá PB-Consult at gera uppskot til loysn. J.nr. 
16/04347-1 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin mælir til at játta kr. 200.000,- av markaðum íløgum fyri kloakkir fyri 2016, 
konto 6875 (Kloakkir)  og beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
 
 
Tekniska nevnd 29. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 07. december 2016: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti:  
PB-Consult hevur lýst støðuna og vísir á loysn í samband við umlegging og dagføring av 
kloakkskipanini á Stadionøkinum í Gundadali, j.nr. 16/0347-7. Tekniska deild ynskir at halda 
fram við arbeiðinum og at fáa ráðgeva at gera prosjekt klárt til útbjóðing. 
 
Fíggjarlig viðurskifti: 
Samlaði fíggjartørvurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 250.000,- sambært fíggjarligu uppgerð og 
er ynskið at taka av tilboð frá PB-Consult at gera uppskot til loysn. j.nr. 16/04347-7. 
 
Tilmæli: 
Býarverkfrøðingurin mælir til at játta kr. 250.000,- av markaðum íløgum fyri kloakkir fyri 2017, 
konto 6875 (Kloakkir)  og beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið. 
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Tekniska nevnd 28. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Annfinn Brekkstein luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Fíggjarnevndin 06. desember 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 14. desember 2017: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti:  
Í sambandi við byggivirksemi á stadionøkinum í Gundadali er neyðugt at gera broytingar í 
kloakkskipanini á staðnum. Hetta er at taka støðu til umleggingar av verandi reinsiverki, 
somuleiðis umleggja og økja um dimensiónir av verandi og komandi kloakk- og 
yvirflatuvatns-leiðingum 
 
PB-Consult hevur lýst støðuna og vísir á loysn í sambandi við umlegging og dagføring av 
kloakkskipanini á Stadionøkinum í Gundadali, j.nr. 16/0347-7. Tekniska deild ynskir at halda 
fram við arbeiðinum, sambært uppskot 3, j.nr. 16/0347-7, og hevur sett ráðgeva gera prosjekt 
klárt til útbjóðing. 
 
Fíggjarlig viðurskifti: 
Samlaði fíggjartørvurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 5 mió. - sambært fíggjarligu 
uppgerð16/04347-12, og ynskir umsitingin at fáa heimild at bjóða arbeiðið út.  
 
Tilmæli: 
Býarverkfrøðingurin og virkandi tekniski stjórin mæla til at játta kr. 5 mió. til projektið. Herav. 
2 mió. kr. av markaðum íløgum fyri kloakkir fyri 2018, konto 6875 (Kloakkir); 
2 mió. kr. av konto 6175 umsiting og røkt av bygningum og restin (uml. 1 mió. kr.) av 
verkætlan fyri Tórsvøll vestara síða L57026 og beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.  
Umsitingin ynskir at fáa heimild at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión, at taka av lægsta 
tilboði og seta arbeiðið í gongd. Ætlandi skal arbeiðið byrja í vár, fyri ikki at fáa óneyðugar 
seinkingar í arbeiði at víðka um Tórsvøll. 
 
Tekniska nevnd 06. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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42/18 Uppskot til serstaka byggisamtykt fyri undir Kongavarða 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.02.2018 16/18 17/04282-1 

2 Fíggjarnevndin 21.02.2018 42/18 17/04282-1 

3 Býráðsfundur 01.03.2018 42/18 17/04282-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Í sambandi við ógreið viðurskifti við serstøku byggisamtyktini fyri undir Kongavarða, hevur 
umsitingin hervið gjørt uppskot til serstaka byggisamtykt fyri undir Kongavarða.  
Umráðandi er at øll, ið eru umfataði av hesi byggisamtykt, fáa eins viðgerð og koma undir 
somu treytir. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Kommunan hevur móttikið byggiloyvir frá borgarum, ið hava fingið síni hús teknaði, har 
kjallari er undir bilhúsinum, sum er staðsettur nærri marki enn 2,5 m.  
 
Í málinum Umsiting av serstøku byggisamtyktunum undir Kongavarða og á Hamrabøi 
17/03968, verður víst á tey viðurskifti, ið eru ógreið.  
 
Tey viðurskifti sum eru ógreið eru: 
 
1) §4 stk. 4.3 
Tað stendur, at útrokning av nýtslustigi er samsvarandi kap. IV, §26, stk. 4 í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
 
Tað skal verða kap. IV, §27 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
 
2) §4 stk. 4.4 
Mest loyvda hædd av húsum er 9,0 m frá planering fyri stykkini omanfyri vegin og 7,0 m frá 
planering fyri stykkini niðanfyri vegin. 
 
Viðmerkingar: 
Tað er ikki ásett um hæddin er til útvegg ella til mønu og hvat er galdandi um bygt verður við 
einsíðis takhalli. 
 
Uppskot til loysn: 
At mest loyvdu hæddir til hægsta punkt av taki verður sum lýst í pkt. 4.4. og at hæddir annars 
verða ásettar eftir almennu byggisamtyktini kap. 4 §5 stk. 6-8, soleiðis at hæddirnar verða: 
 
Omanfyri vegin: 
- Hús við vanligari mønureising mugu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 
9 m til mønuna. Kjallari verður roknaður sum húsahædd. 
- 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. 
- 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. 
 
Niðanfyri vegin: 



 

 
Býráðsfundur 
01. mars 2018 

Blað nr.: 110 
 

Formansins merki: 

 

 

- Hús við vanligari mønureising mugu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 
7 m til mønuna. Kjallari verður roknaður sum húsahædd. 
- 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 m. 
- 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. 
 
3) §4 stk. 4.7 
Tað stendur, at frástøðan frá grannamarki skal verða sambært kap. IV, §7, stk. 8 í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
Tað skal verða kap. IV, §28 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
 
4) §4 stk. 4.9 
Á niðaru síðu av vegnum kann kjallari byggjast undir bilhúsið. 
 
Viðmerkingar: 
Kjallari uttanfyri sjálv sethúsini verður roknað við í byggistigið og nýtslustigið. Í almennu 
byggisamtyktini kap. 4 stk. 5 er ásett, at í 3. grundumráði skulu allir bygningar standa fyri 
seg, t.e. í minsta lagi 2,5 m frá markinum. Undantikin eru bilskúrar, bilskýli, skúrar og smá 
úthús við ongum eldstaði og er tað m.a. treytað av, sambært stk. 5b, at bygningur má ikki 
upp til 2,5 m frá grannamarki vera hægri enn 2,5 m. 
 
Verður kjallari gjørdur undir bilhúsinum, verður samlaða hæddin frá planering til hægsta 
punkt við útvegg í minsta lagi 5,5 m, umframt at ein hæddarmunur uppá uml. 0,8 m er millum 
stykkini. 
 
Uppskot til loysn: 
Um kjallari skal byggjast undir bilhúsinum, skal bilhúsið standa minst 2,5 m frá marki og 
kjallarin verður roknaður við í byggistigið og nýtslustigið. 
 
Viðvíkjandi takreising á bilhúsinum, so verður tað bert loyvt um bygningur ikki verður hægri 
enn 2,5 m upp til 2,5 m frá grannamarki. 
 
Fíggjarligar avleiðingar 
Tað eru nøkur, ið hava fingið síni hús teknaði, sum kommunan hevur latið gera, og hevur 
kommunan móttikið onkrar umsóknir um byggiloyvi. Keyparar undir Kongavarða kunnu krevja 
endurgjald, um tey hava fingið hús og bilhús v/kjallara teknað eftir verandi byggisamtykt, men 
ikki fáa loyvi at byggja.  
Hetta kann fáa fíggjarligar avleiðingar, um ein borgari søkir um endurgjald og mist inntøka 
verður skjalprógvað.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
17/03968 – Umsiting av serstøku byggisamtyktunum undir Kongavarða og á Hamrabøi 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
Umhvørvisárin 
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Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
Skjøl 
SERSTØK BYGGISAMTYKT FYRI UNDIR KONGAVARÐA_UPPSKOT (17/04282-2) 
 
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    

Umhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Virkandi býararkitekturin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til at góðkenna uppskotið 
um serstøku byggisamtyktina undir Kongavarða, har ásetingarnar samsvara við almennu 
byggisamtyktina og bygningskunngerðina og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið. 
 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 
og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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43/18 Uppskot til serstaka byggisamtykt yvir Hamrabø, Kollafjørður 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.02.2018 17/18 17/04283-1 

2 Fíggjarnevndin 21.02.2018 43/18 17/04283-1 

3 Býráðsfundur 01.03.2018 43/18 17/04283-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Í samband við ógreið viðurskifti við serstøku byggisamtyktini yvir Hamrabø, Kollafjørður, 
hevur umsitingin hervið gjørt uppskot til serstaka byggisamtykt yvir Hamrabø. 
Umráðandi er at øll, ið eru umfataði av hesi byggisamtykt, fáa eins viðgerð og koma undir 
somu treytir. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Kommunan hevur móttikið byggiloyvir frá borgarum, ið hava fingið síni hús teknaði á 
Kongavarða, har kjallari er undir bilhúsinum, sum er staðsettur nærri marki enn 2,5 m. Tí er 
neyðugt at fáa greiði á viðurskiftunum á Hamrabøi, áðrenn byggiloyvi verða givin. 
 
Í málinum Umsiting av serstøku byggisamtyktunum undir Kongavarða og á Hamrabøi 
17/03968, verður víst á tey viðurskifti, ið eru ógreið.  
 
Tey viðurskifti sum eru ógreið í sambandi við serstøku byggisamtyktini yvir Hamrabø 
eru: 
 
1) §4 stk. 4.3 
Tað stendur, at útrokning av nýtslustigið er samsvarandi kap. IV, §26, stk. 4 í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
 
Tað skal verða kap. IV, §27 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
 
2) §4 stk. 4.4 
Viðmerkingar: 
Tað er ikki ásett, um hæddin er til útvegg ella til mønu og hvat er galdandi um bygt verður við 
einsíðis takhalli. 
 
Uppskot til loysn: 
At mest loyvdu hæddir til hægsta punkt av taki verður sum lýst í pkt. 4.4. og at hæddir annars 
verða ásettar eftir almennu byggisamtyktini kap. 4 §5 stk. 6-8, soleiðis at hæddirnar verða: 
 
Omanfyri vegin: 
- Hús við vanligari mønureising mugu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við 
útvegg og 9 m til mønuna. Kjallari verður roknaður sum húsahædd. 
- Verða hús bygd við einvegis takhalli ella sløttum takið 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. 
- 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 
 
Niðanfyri vegin: 
- Hús við vanligari mønureising mugu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við 
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útvegg og 7 m til mønuna. Kjallari verður roknaður sum húsahædd. 
- Verða hús bygd við einvegis takhalli ella sløttum takið kann tann lægra síðan í 
mesta lagi verða 6 m til hægsta punkt við útvegg og tann hægra síðan í mesta lagi 
verða 7 m. 
- 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 
 
3) §4 stk. 4.7 
Tað stendur, at frástøðan frá grannamarki skal verða sambært kap. IV, §7, stk. 8 í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
Tað skal verða kap. IV, §28 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 
 
Fíggjarligar avleiðingar 
Við broyting av serstøku byggisamtyktini fyri Hamrabø, kann Tórshavnar kommuna sleppa 
undan somu avbjóðingum, sum í útstykkingini undir Kongavarða.  
Ongar tekningar ella umsóknir um byggiloyvi eru móttikin í samband við útstykkingina í 
Hamrabøi.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Ongar viðmerkingar 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Ongar viðmerkingar  
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Ongar viðmerkingar  
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
Ongar viðmerkingar 
 
Umhvørvisárin 
Ongar viðmerkingar 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
Skjøl 
Serstøk byggisamtykt – útstykking á Hamrabø – rættað 29-12-17 (17/04283-2) 
 
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    

Umhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
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Virkandi býararkitekturin og leiðarin í byggi- og umhvørvisdeildini mæla til at góðkenna uppskotið um 
serstøku byggisamtyktina yvir Hamrabø, har ásetingarnar samsvara við almennu byggisamtyktina og 
bygningskunngerðina og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið. 
 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við Byggi- og býarskipanarnevndini 
og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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44/18 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 

 
 
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. 
 
Skjøl:  Havnardalur kort j. nr. 18/00173-2 
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 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. 
[Lagre]  
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45/18 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 21.02.2018 60/18 18/00018-1 

2 Býráðsfundur 01.03.2018 45/18 18/00018-1 

 
 
Upprunin til málið:  
Sambært kunngerð nr. 89 frá 15. oktober 2008 um roknskaparverk kommununnar o.t. §10 
skulu kommunur innraportera roknskapardátur hvønn mánað til Fíggjarmálaráðið. 
 
Sambært § 9 skal kommunustýrið góðkenna. 
 
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) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávisar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Ískoyti: Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum. 
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Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Framlagt og góðkent 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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46/18 Umsókn frá Tórshavnar Froskmannafelag, Havnar Kajakfelag 
og Tórshavnar Bátafelag um stuðul til ger av atløgubryggju 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 28.02.2018 15/18 18/00985-2 

2 Fíggjarnevndin 01.03.2018 67/18 18/00985-2 

3 Býráðsfundur 01.03.2018 46/18 18/00985-2 

 
 
Upprunin til málið: Umsókn frá Tórshavnar Froskmannafelag, Havnar Kajakfelag og 
Tórshavnar Bátafelag um stuðul til at byggja eina báta/ kajak/ seglbátabryggju við 
Skinnaraskerð. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini  
Feløgini hava kunnað Tórshavnar havn um, at teir leiga neystini, sum standa úti í Bakka, og 
at teir ynskja at gera hetta til eitt trivnaðarøki, og at gera eitt serligt atløgupláss til endamálið. 
 
Í samskiftinum við feløgini, hevur Tórshavnar havn lagt áherðslu á, at feløgini mugu taka 
ábyrgdina av, at virksemið, sum stendst av at kajakkir og smærri bátar verða flotaðir frá 
atløguplássinum, á ongan hátt má vera til ampa fyri skipaferðsluna á vánni, og at feløgini 
taka sær fulla ábyrgd av trygdini. 
 
Feløgini høvdu ætlanir um at søkja um loyvi at gera eina brúgv uppi á landi, men hendan 
ætlanin er slept, og uppskot er at gera ein flótibrúgv, sum verður løgd á uttaru síðu á 
bylgjubrótaranum innanvert Skinnaraskerð.  
 
Um veturin er tað ábart á uttaru síðu á bylgjubrótaranum, tí eiga feløgini at hava ábyrgdina 
av, at taka brúnna upp, tá heystið er farið at halla. 
 
Samskifti hevur verið við veitaran av verðandi bátabrúgvum, um at gera eina serbygda loysn, 
sum verður mett at kosta kr.160.000. Brúgvin kann verða í Føroyum 7 vikur frá ordra. 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
j.nr.  17/02940 umsókn um keyp av øki at leggja afturat matr.nr 185c, Tórshavn. 
 
Býráðið hevur á fundi tann 14. desember 2017 samtykt, at sølupeningurin á 0,9 mió fyri eitt 
grundøki úti í Bakka, skal flytast til Tórshavnar havn. 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
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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:   
Havnarmeistarin mælir til at játta upp til kr. 160.000 til at keyp av bátabrúnni, at fíggja av 
sølupeninginum fyri grundøkið j.nr 17/02940, sum samtykt í býráðnum 14. desember 2017. 
 
 
 
 
Vinnunevndin 28. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 01. mars 2018: Samtykt at taka undir við Vinnunevndini við teirri broyting, at 
peningurin verður at játta yvir raksturin hjá Tórshavnar havn og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt.  
 
Marin Katrina Frýdal luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
[Lagre]  
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