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GERÐABÓK

Dato: 30. januar 2008
Stað: Fundarhølið í Ráðhúsinum
Málsnr: 03/08-03/08

FUNDARLEIÐARI:
Heðin Mortensen

VIÐ LUTTØKU AV:
Jógvan Arge
Leivur Hansen
Marin Katrina Frýdal
Hildur Eyðunsdóttir
Halla Samuelsen
Elin Lindenskov
Bjarti Mohr
Beate L. Samuelsen
Sjúrður Olsen
Høgni Mikkelsen
Jan Christiansen
Heðin Mortensen

LUTTÓK IKKI:
Katrin Dahl Jakobsen
Annika Olsen

LUTTÓK EISINI:
Jákup Egholm Hansen
Bjørgfríð Ludvig
J. nr. 2004002360–7 SG

SKRIVARI:
Jens M. Poulsen
PROTOKOLLFØRARI:
Janus Isfeldt
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MÁL FYRI OPNUM HURÐUM, kl. 18.20:

Býráðsformaðurin setti fundin og las upp dagskránna.

-

03/08

Nú fór Elin Lindenskov

2006-1241
Keyp/bygging av hølum til umsitingina.
Stjórnin vísir á, at kommunan og kommunalu uppgávurnar vaksa í stórum og mælir tí til,
at fleiri umsitingarhøli verða útvegað sum skjótast.
Mælt verður til at loysa hølistrupulleikan í stigum soleiðis:
1. stig: Kommunan keypir bygningin hjá Petur & Petur á horninum N. Winthersgøtu/Magnus Heinasonargøtu fyri 3,5 mió. kr.
2. stig: Farið verður beinan vegin undir bygging av skrivstovubygningi/býráðssali á
ognini, har p-plássið og sølubúðirnar millum Hotell Tórshavn/Sjómansheimið
og gl. Posthúsbygningin eru.
Fíggjarnevndin 18. apríl 2006: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
tilmælunum og at fíggja keypið sum útlegg.
Býráðið 27. apríl 2006: Fyrst varð atkvøtt um at at keypa bygningin hjá Petur & Petur á
horninum N. Winthersgøtu/Magnus Heinasonargøtu fyri 3,5 mió. kr., 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, Høgni Mikkelsen og Jan
Christiansen
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Beate L. Samuelsen og Sjúrður Olsen.
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Síðan varð varð atkvøtt um at fara undir kanning av møguleikunum fyri at byggja
skrivstovubygning/býráðssal, ið tekur seg væl út á ognini, har p-plássið og sølubúðirnar
millum Hotell Tórshavn/Sjómansheimið og gl. Posthúsbygningin, ið fall við 6 atkvøðum
fyri og 7 ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Katrin Dahl Jakobsen,
Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddu: Hildur Eyðunsdóttir, Marin Katrina Frýdal, Elin Lindenskov, Annika
Olsen, Bjarti Mohr, Beate L. Samuelsen og Sjúrður Olsen.
Ískoyti:
Hølisviðurskiftini til umsitingina hjá býráðnum hava verið viðgjørd í samband við
ymisk mál. Vísast kann til jr. Nr. 2007-0100 og 2008-0194.
Hesi mál hava gjøgnumgangandi snúð seg um fyribilsloysnir, og úrslitið av hesum er, at
fyrisiting kommununar er spjadd ymsastaðni kring miðbýin og at kommunan hevur
keypt fleiri smærri bygningar til hesar fyribilsloysnir.
Tað eru fleiri sjónarmið ið tala fyri at fáa savnað fyrisiting kommununar á einum stað:
Starvsfólkatrivnaðurin verður munandi betur
Meira rationell og vælvirkandi umsiting
Meira rationellur rakstur
Dupultfunktiónir kunnu beinast burtur
Vísandi til innanhýsis tekniskt notat j. nr. 2007-0100/7, eru nevndir 6 ymsir møguleikar
fyri loysnum. Í niðurstøðuni verður víst á serliga 2 møguleikar, har tann fyrri er at
byggja út á økinum millum Posthúsið og Hotel Tórshavn í 5 hæddum. Við hesi
útbygging kunnu útvegast u ml. 3000 m2 afturat á hesum økinum, afturat verandi
fyrisitingarhølum í Posthúsbygninginum, í Ráðhúsinum og Býráðssalinum. Á henda hátt
kunnu útvegast pláss til uml. 120 starvsfólk.
Vísandi til prosjektið um bókasavn á hesum økið, sum varð teknað fyri nøkrum árum
síðani, ber til at byggja her uttan at fáa meira skugga á Vaglinum enn í dag.
Hin seinni møguleikin sum í niðurstøðuni í nevnda notatið er nevndur sum ein annar
góður møguleiki, sum er at byggja nýtt á grundøkinum beint eystanfyri
Norðurlandahúsinum, sum kommunan eigur. Økið er knappliga 10.000 fermetrar til
víddar. Økið er sum nú er lagt út sum C2-økið, Opin miðstaðarbygging. Økið er
vælegnað, og í grannalagnum eru størri bygningar – t.e. Norðurlandahúsið, Útvarpshúsið
umframt bygningarnir á ítróttarøkinum í Gundadali. Við at broyta økið til t.d. C3-økið
ber til at byggja uml. 5000 fermetrar á økinum.
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Tilmæli:
Kommunustjórin, miðfyrisitingarstjórin, trivnaðarstjórin og tekniski stjórin mæla til, at
býráðið tekur avgerð um ein av teim nógvu møguleikum at savna umsitingina á einum
stað, sum víst er á í málunum, ið hava verið fyri um hølisviðurskiftini, og at játtað kr.
800.000 av íløgum fyri 2008, at fyrireika eina byggi- og kappingarskrá, og at útskriva
kapping um at gera prosjekt til eina endaliga loysn.
Býráðið 30. januar 2008: Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Heðin
Mortensen, um at beina málið í byggi og býarskipanarnevndini fyri at finna eina
hóskandi staðseting.
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