Blað nr.: 1
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

GERÐABÓK
Dato: 22. november 2017
Stað: Býráðssalurin
Málsnr:

Kl. 18:00

FUNDARLEIÐARI:
Annika Olsen

VIÐ LUTTØKU AV:
Helena á Dam Neystabø
Tróndur Sigurðsson
Halla Samuelsen
Bogi Andreasen
Annfinn Brekkstein
Jákup Dam
Marin Katrina Frýdal
Bjørghild Djurhuus
Gunvør Balle
Turið Horn
Bergun Kass
Heðin Mortensen
LUTTÓKU EISINI:
Jóan Petur Hentze
Sigurð Ó. Vang

LUTTÓKU IKKI:

SKRIVARI:
Bjørgfríð Ludvig

PROTOKOLLFØRARI:
Janus Isfeldt

Blað nr.: 2
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

Innihaldsyvirlit

Síða

Til viðgerðar
257/17 17/00041-1

Mál beind í nevndir 2017

4

258/17 17/01436-1

Víðkan av Farstøðini

5

259/17 16/00285-1

Broyting av bátaøkinum á Skálatrøð frá teymum til
bátabummar

8

260/17 16/01798-1

Móttøka av gróti frá Eysturoyartunlinum

10

261/17 17/01437-1

Umsókn frá NAX um leigu av øki á Sundi til bygging av høll til
útgerð til ferðavinnu á sjónum.

14

262/17 14/04756-36

Tórshavnar Golfklubbi: Umsókn um stuðul til byggjan av
golfvølli og felagshúsi gl. j. nr. 10/27.1991 (1999-1642)

16

263/17 17/00586-1

Fyrireikandi verkætlan at byggja eldrabústaðir

23

264/17 14/01802-1

Kvøldskúlin - hølisviðurskifti

27

265/17 17/01304-1

Flytilig áskoðarapláss o.a. í.s.v. útbyggingina av Høllini á
Hálsi

35

266/17 15/01400-1

Serstøk nevnd at fyrireika nýggjan svimjihyl

40

267/17 17/03500-2

Gøtunøvn á Eystaru Bryggju – møguliga broyta Havnargøtu

45

268/17 17/03499-2

Gøtunavn til útstykking eystan fyri Dalin Langa

46

"Rundingur" - møgulig broyting ella tillaging av gøtunavninum
269/17 17/02435-1

47

270/17 17/00298-1

Skúlabygnaður í Tórshavnar kommunu árini 2017-2021

48

271/17 16/04312-1

Skoytubreytin

58

272/17 14/01828-52

Útstykking í Nólsoy - nevndarsamtyktir - broyting av
byggisamtykt (2006-1856)

64

273/17 17/02781-3

Átak parkeringspolitikkur - Parkeringsloyvir til íbúgvar í
parkeringsøki 2 í miðmýnum

73

274/17 17/02853-1

Parkeringsavbjóðingar hjá nólsoyingum í Havn

75

275/17 14/03818-2

SP/f Protek : Umsókn vegna Gullak Madsen um útstykking av
matr. nr. 1216a, Tórshavn (2010-2022)

77

276/17 14/03118-2

Ferðslukanningar kring økið við skúladepilin í Marknagili

82

Blað nr.: 3
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

277/17 17/02423-1

Nýggj serstøk byggisamtykt fyri matr. nr. 1119a, undir
Gráasteini, Tórshavn

91

278/17 15/03279-8

Fríøkið millum gamla telefonhúsið og Eik Banka (2010-1409)

94

279/17 14/01476-7

Frílendið Boðanes Hoydalar

96

280/17 14/01463-12

Býarskipanardeildin. Miðbýarætlanir (2009-2838)

98

281/17 17/02864-1

Nýggjur vegur millum útstykkingina við Klingrutjørn og høllina
og skúlan á Argjahamri

102

282/17 17/02924-1

Kunningarátak í Kirkjubø - og navn/heiti til húsið

104

283/17 17/03645-1

Flyting av løgujáttan - eykajáttan

106

284/17 17/03726-1

Eykajáttan konto 8375 rakstrargøgn

109

285/17 17/03740-1

Ásetan av fundardøgum fyri Býráðið 2018

111

286/17 17/01619-1

Fíggjarætlan 2018

113

287/17 17/00303-1

Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2017

125

Blað nr.: 4
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

257/17 Mál beind í nevndir 2017
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Málslýsing:
Verðandi farstøð bleiv tikin í brúk seinast í 80 árunum. Tá verandi Norrøna kom í 2004 bleiv
nýtt trapputorn bygt, og smærri tillagingar vóru gjørdar.
Flutningurin av ferðafólki veksur støðugt, og ferðast tað árliga umleið 400.000 ferðafólk
gjøgnum farstøðina, sum antin skulu við Norrønu ella Smyrli.
Serliga er tað Norrøna, sum hevur sera vánaligar umstøður til tey ferðandi, sum ikki kunnu
koma undir tak, meðan tey bíða eftir at koma umborð.
Hetta er ein átroðkandi trupulleiki, sum ikki kann bíða í fleiri ár. Av tí at plássið er avmarkað
at byggja á, má trupulleikin loysast í verandi farstøð.
Tað ber til at umbyggja farstøðina, soleiðis at fermetratalið umleið tvífaldast.
Arbeiðið skal fíggjast av Tórshavnar havn, og skal av fíggjarkarminum fyri 2017/2018.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at taka undir við ætlanini, og at játta kr.223.000 til byggiprogram og
skipanaruppskot.

Vinnunevndin 05. mai 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 16. mai 2017: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 23. mai 2017: Einmælt samtykt.

Ískoyti:
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Byggiprogram og skipanaruppskot er gjørt.
Fundir hava verið við brúkararnar av farstøðini, fyri at lýsa tørvin hjá teimum.
Arkitektar 99 hava staðið fyri at gera byggiprogram og skipanaruppskot. Tað er eru gjørd tvey
uppskot, uppskot A og uppskot B.
Felags fyri uppskot A og B:
Klæðing og tak eru í vánaligum standi, og bjálvingin lúkar ikki krøvini í tí nýggju
byggikunngerðini, og er tað tí neyðugt at skifta hetta út í báðum uppskotunum.
Eitt dekk upp á 200 m2 verður lagt í verandi pakkhús. Rúmið í veghæddini verður so
framhaldand brúkt sum pakkhús, meðan rúmið í erva verður partur av farstøðini.
Uppskot A: Alt verður tikið niður í ovaru hæddini, og bygt uppaftur av nýggjum. Ein trappa
verður bygd uppí á tí síðuni sum vendir móti bussunum, soleiðis at ferðafólk sum koma,
brúka tað trappuna.
Uppskot B: Umleið helmingurin verður tikin niður á ovaru hæddini, og bygdur uppaftur. Nýggj
uppgongd verður gjørd frá niðaru hæddini.
Ætlanin er at arbeiðið skal byrja í november og vera liðugt til summarsiglingin byrjar fyrst í
juni 2018.
Í viðmerkingunum frá Arkitektum 99 verður sagt, at uppskot A er tann betra loysnin at velja,
tí:
Planloysnin er betur
Bíðiøkið er móti vestri við útsýni móti sjónum
Bíðiøkið er væl størri
Streymurin av fólki, sum koma til og frá Norrønu, er munandi betur.
Arbeiðið skal fíggjast av Tórshavnar havn, og skal av fíggjarkarminum fyri 2017/2018.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at játta kr. 1.114.000 til projektering av uppskoti A, og at bjóða
arbeiðið út.
Vinnunevndin 12. juni 2017: Útsett.
Fíggjarnevndin 14. juni 2017: Tikið av skrá.
Vinnunevndin 15. juni 2017:
Ein meiriiluti: Bogi Andreasen, Gunvør Balle og Bergun Kass tekur undir við tilmælinum.
Ein minniluti: Annfinn Brekkstein og Helena Dam á Neystabø vísa til at eigin heildarætlan
fyriliggur til nýggja kajøkið , ber ikki til at taka eitt einstakt uppskot úr eini heildarætlan, uttan
at man hevur gjøgnumgingið ein samlaða heildarætlan fyri økið, saman við teimum aktørum
sum skulu virka á økinum. Samstundis biðja vit um at fáa alla heildarætlanina, t.v.s.,
verðandi kajøkið og tað nýggja fyri í vinnunevndini at gjøgnumganga, áðrenn vit taka støðu
til eitt einstakt byggjarí á 15. mió. kr, uttan at vita hvussu alt økið verður skipað.
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Fíggjarnevndin 20. juni 2017: Útsett.
Býráðsfundur 20. juni 2017: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Aftan á samskifti við brúkaran verður hildið, at til ber at umskipa verandi farstøð og at seta
umleið 200 fleiri setur inn. Hetta er ein neyðloysn, sum helst kann brúkast til
havnaútbyggingin er liðug, og nýggj farstøð verður bygd.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at gera tillagingar á verandi farstøð, og at játta upp til 1,5 mió av
íløgukarminum 2018 fyri Tórshavnar havn.
Vinnunevndin 06. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og beina málið
i býráðið.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]

Blað nr.: 8
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

259/17 Broyting av bátaøkinum á Skálatrøð frá teymum til
bátabummar
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur
5 Vinnunevndin
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur

Fundardagur
01.02.2016
17.02.2016
25.02.2016
17.03.2016
13.03.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
4/16
72/16
68/16
90/16
13/17
255/17
259/17

Journalnr.
16/00285-1
16/00285-1
16/00285-1
16/00285-1
16/00285-1
16/00285-1
16/00285-1

Málslýsing:
Tað er eitt ynski hjá teimum, sum hava bátateym, at báturin kann fáa pláss við ein bátabumm
ístaðin.
Tað er nógv høgligari at hava pláss við eina flótibrúgv, og ikki heilt vandaleyst at sleppa
umborð á ein bát, sum liggur við teym.
Tað eru 27 bátapláss í Skálatrøð sum hava teym.
Um tað blíva keyptir 75 metrar av nýggjum flótbrúgvum við tilhoyrandi bátabummum, fáa vit
pláss fyri teimum 27 bátunum, sum nú liggja við teym, umframt 18 bátapláss afturat.
Um brúgvarnar verða á umleið sama støði, sum nýggju brúgvarnar á Argjum, ið eru útgjørdar
við el steyrum, ljósi og vatni, er samlaði kostnaðurin kr. 2.235.000.
Tórshavnar havn hevur áður staðið fyri innkeypi og útlegging av bátabrúgvum, við hjálp frá
undirveitarum.
Brúgvarnar koma at hava umleið somu frástøðu frá virkseminum hjá MEST, sum verðandi
brúgvar.
Tað er Tórshavnar kommuna, sum rindar fyri íløgur í bátapláss.
Tilmæli:
Havnarmeistarin mælir til at taka støðu til, um iløgan skal gerast. Um íløgan skal gerast,
verður mælt til at játta kr. 2.235.000,- til arbeiðið.

Vinnunevndin 01. februar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 17. februar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at játta kr.
2.235.000, ið verða fluttar av konto 5175, renovatión, á konto 7476, smábátahavnir. Málið
beint í býráðið til tvær viðgerðir.
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Býráðsfundur 25. februar 2016: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini, fyri
síðani at játta útleggið aftur í ár.

Býráðsfundur 17. mars 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin, broyting av bátaøkinum á Skálatrøð frá teymum til bátabummar, skal lokast,
er sambært leiðslukunningini staðfest eitt avlop upp á kr. 4.981.
Tilmæli:
Havnarmeistarin mælir til, at verkætlanin verður lokað og at málið verður beint í
fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Vinnunevndin 13. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og beina málið
í býráðið.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
P/F Eysturoyar- og Sandoyartunlar hava vent sær til Tórshavnar havn/ kommunu um
móttøku av gróti frá Eysturoyartunlinum.
Samlaða nøgdin av tilfari, sum kemur út á Hvítanesi, er umleið 570.000 m3 í innbygdum máti.
Ein møguleiki, sum hevur verið nevndur, er at brúka grótið til tað ætlaðu víðkanina av
Eystaru bryggju, men hetta er neyvan nøkur góð loysn, um grótið skal koyrast. Hetta viðførir
nógvan ampa bæði á vegunum og á havnalagnum.
Annar møguleikin er at sigla grótið, men hetta er heldur ikki ein løtt og bílig loysn, tí so skal
grótið koyrast inn á bryggjuna á Sundi, ella má ein arbeiðskaj gerast nær við munnan á
Hvítanesi. Hartil kemur, at tað er ikki ein góð farleið at sigla frá Hvítanesi til Tórshavn, har tað
kann vera óslætt at sigla um veturin.
Triðji møguleikin er at koyra grótið niðan á Sund, og fylla tað út á sjógv eystan fyri verðandi
bryggju á Sundi.
Um fylt verður upp eystan fyri bryggjuna á Sundi, verður hetta til eitt umleið 50.000 m 2 stórt
øki. Ein stórur partur av tilfarinum verður fylt út á sjógv, har teir fyrstu 250 m av lendinum á
landi er ogn hjá Tórshavnar kommunu, meðan teir eystastu 150 m hoyra til Sundshaga uttari
partur.
Av tí at tað kann vera ókyrt inni á Sundi, er neyðugt at verja útfyllingina við stórum gróti.
Av tí at talan er um stórar nøgdir, blívur tað kostnarmikið fyri Tórshavnar havn, um tað skal
gjaldast fyri koyring, móttøku og ger av verjugarði.
Tá økið er liðugt, kann hetta brúkast sum ídnaðarøki til fyritøkur, sum hava tørv á at liggja
nær við sjógv og bryggjukant.
Umsitingin er við at kanna um loyvi fæst frá friðingarnevndini og Umhvørvisstovuni til
útfyllingina á Sundi.
Tilmæli frá havnarmeistarinum: Støða má takast til, um tað skal arbeiðast víðari við
ætlanini at taka móti gróti frá Eysturoyartunlinum, og undir hvørjum treytum tað verður tikið
móti grótinum.
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Vinnunevndin 02. mai 2016: Samtykt at arbeiða víðari við ætlanini.
Ískoyti:
P/F Eysturoyartunnilin ynskir teir eitt svar frá Tórshavnar kommunu, um áhugi er at taka móti
grótinum.
Treytirnar frá Eysturoyartunnlinum eru, at tað er móttakarin, sum rindar fyri flutningin av
grótinum frá tunnilsmunnanum, og fyri móttøku har sum grótið verður lagt.
Prísurin fyri flutning verður ikki kendur, fyrr enn tilboðini upp á tunnilin verða opnað.
Kostnaðarmetingin fyri arbeiðið, uttan leiðingar instalatiónir og asfaltering, er 25 mió fyri alt
økið, sum verður umleið 50.000 m2.
Um avgjørt verður at taka móti grótinum, má byggisamtyktin víðkast til eisini at umfata tað
uppfylta økið.
Tilmæli:
Kommunustjórin og havnarmeistarin mæla til at taka ímóti grótinum og fylla upp eystan fyri
verðandi bryggju á Sundi.
Endalig støðutakan verður tikin til málið, tá samlaði kostnaðurin er kendur.
Íløgan verður fíggjað av íløgukarminum hjá Tórshavnar havn fyri 2016, 2017 og 2018.
Vinnunevndin 30. mai 2016: Samtykt at taka ímóti grótinum, men ikki gjalda fyri flutningin.
Vinnunevndin 30. mai 2016: Samtykt at taka ímóti grótinum, men ikki gjalda fyri flutningin.
Ískoyti:
Tilboðini eru nú komin upp á at gera Eysturoyartunnilin, og kostnaðurin fyri flutning av
grótinum er tí kendur.
Tann samlaða nøgdin av tilfari er nú millum 320 – og 377.000 m3 í føstum máti.
Aftan á samráðingar við Eysturoyartunnilin, verður mett, at kostnaðurin fyri arbeiðið, uttan
leiðingar, installatiónir og asfaltering, er 13,5 mió fyri alt økið, sum verður umleið 50.000 m 2 til
víddar.
Loyvi er fingið frá friðingarnevndini og Umhvørvisstovuni til útfyllingina.
Ein stórur partur av tilfarinum verður fylt út á sjógv,umleið 400 m eystur frá verandi havnaøki
á Sundi har teir fyrstu 250 m av lendinum á landi er ogn hjá Tórshavnar kommunu, sum eigur
eina 100 m breiða ál fram við sjóvarmálanum, meðan teir eystastu 150 m hoyra til
Sundshaga uttari partur.
Um arbeiðið skal setast í verk, er neyðugt at víðka byggisamtyktina fyri havnaøkið á Sundi, til
eisini at umfata tað uppfylta økið.
Um avgerð verður tikin um at taka ímóti grótinum, hevur tað skund at fáa byggisamtyktina
víðkaða, tí arbeiðið byrjar um ársskifti.
Tilmæli:
Havnarmeistarin mælir til at taka ímóti grótinum og fylla upp eystan fyri verandi bryggju á
Sundi.
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At víðka byggisamtyktina fyri havnarøkið á Sundi til eisini at umfata tað útfylta økið.
At keypa eina 100 m breiða ál av teimum eystastu 150 metrunum, sum hoyra til Sundshaga
uttari partur.
At játta 13,5 mió. til tað samlaða projektið, at fíggja av íløgukarminum hjá Tórshavnar havn
fyri 2017, 2018 og 2019.
Vinnunevndin 31. oktober 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 16. november 2016: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og beina málið
í býráðið.
Býráðsfundur 30. november 2016: Einmælt samtykt.
Vinnunevndin 15. mai 2017: Nevndin heitir á havnameistarin um at koma við eini
kostnaðarmetan av at varðveita Sundsánna.
Ískoyti:
Um nýggja útfyllingin byrjar 30 m eystan fyri verandi havnarlag, og vegur veður gjørdur yvir
um ánna beint niðan fyri verðandi brúgv, er kostnaðurin 180 t.kr. lægri, enn um økini verða
bygd saman.
Ein nýggj brúgv yvir um ánna, er mett at kosta 2 mió.

Vinnunevndin 29. mai 2017:
Ein meiriluti: Bogi Andreasen, Jákup Dam og Gunvør tekur undir við broytingini um at
varðveita Sundsá.
Ein minniluti: Annfinn Brekkstein helur fast við upprunaverkætlanina.
Ískoyti:
Javnaðarflokkurin og sambandsflokkurin í Tórshavnar býráð biðja um at fáa málið á skrá.
Býráðsfundur 20. juni 2017: Atkvøtt varð um tilmæli frá Anniku Olsen, um at enda
orðaskifti, ið varð samtykt við 7 atkvøðum fyri og 6 ímóti.
Fyri atkvøddu:
Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Súsanna
Olsen og Gunvør Balle.
Ímóti atkvøddu:
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen.
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen mótmæltu, at teirra áheitan ikki kom til atkvøðugreiðlsu, um
at grótið úr Eysturoyartunnlinum verður brúkt til innkomuvegin beinanvegin, sambært avtalu
við Samferðsluráðið, Tunnilsfelagið og Tórshavnar býráð, sum býráðssamtykt er gjørd um og

Blað nr.: 13
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

at grótfyllan á Sundi eigur at steðgast fyribils, soleiðis at høvið verður til at finna eina
heildarloysn fyri hesum ídnaðarøki
Ískoyti:
Økið, sum verður fylt út á Sundi í sambandi við móttøku av gróti frá Eysturoyartunnlinum,
kemur umleið 400 metur eystur frá verandi havnarøki á Sundi.
Teir fyrstu 250 m fram við landi eru ogn hjá Tórshavnar kommunu, meðan teir eystastu 180
metrarnir hoyra til Sundshaga uttari partur.
Í fyrispurningi til Búnaðarstovuna, ber til keypa 180 metur av fjøruni, ella 2.000 fermetur fyri
kr. 229.600.
Keypið verður fíggjað av játtanini fyri móttøku av gróti frá Eysturoyartunnlinum.
Tilmæli frá havnarmeistaranum: Mælt verður til at keypa 2.000 fermetrar av fjøruni frá
Búnaðarstovuni fyri kr. 229.600, at fíggja av játtanini fyri móttøku av gróti frá
Eysturoyartunnlinum.
Vinnunevndin 06. november 2017:
Ein meiriluti: Bogi Andreasen, Gunvør Balle, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam tekur undir við
tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Ein minniluti: Heðin Mortensen tekur støðu á seinni fundi.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og beina málið
í býráðið.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Samtykt við 8 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass, Annfinn Brekkstein og Gunvør Balle.
Atkvøddu blankt: Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen.
[Lagre]
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261/17 Umsókn frá NAX um leigu av øki á Sundi til bygging av høll
til útgerð til ferðavinnu á sjónum.
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Vinnunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Kaldbaksnevndin
5 Býráðsfundur

Fundardagur
05.05.2017
06.11.2017
15.11.2017
04.12.2017
22.11.2017

Málnr.
28/17
60/17
258/17
11/17
261/17

Journalnr.
17/01437-1
17/01437-1
17/01437-1
17/01437-1
17/01437-1

Málslýsing:
Í umsókn frá NAX, frá 24. apríl 2017, verður sókt um leigu av øki á Sundi til bygging av høll
til goymslu av útgerð til tiltøk, sum felagið serliga hevur á sjónum.
Sókt verður um øki til ein 16 – ferðir 30 metur stóran bygning, sum skal standa í vestara
enda á økinum framman fyri bóndahúsini á Sundi.
Økið talan er um, verður oftani brúkt til upp- og avskiping av bulkvørum, sum liggja á økinum
í eitt styttri tíðarskeið, tí eigur tað ikki at verða bygt meira á hesum økinum enn hægst
neyðugt.
Umsóknin vísir eitt hús við einum tilbygningi eystur- og norðeftir, og fleiri portur eystursíðuni.
Hetta ger, at óneyðuga nógv av økinum, sum annars verður brúkt til bulkvørur, ikki kann
brúkast.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at loyva bygging til nevnda virksemi, men at samráðast við
umsøkjaran um endaliga stødd, skap og staðseting.

Vinnunevndin 05. mai 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Støddin av bygninginum verður 16 ferðir 30 metur.
Fyri at økið eystan fyri bygningin kann verða brúkt til bulkvørur, er onki portur ella hurð á
eystur síðuni.
Staðsetingin er sambært tekning j.nr. 17/01437-5 soleiðis at bygingurin er so vestaliga sum til
ber.
Uppskot er gjørt til ein 25 ára leigusáttmála, har sagt verður at grundøkið skal brúkast til
bygging av høll til goymslu av útgerð til tiltøk, sum leigarin hevur á sjónum.
Áðrenn umsøkjarin kann byggja, skal hann fáa byggiloyvi frá Tórshavnar kommunu.
Tilmæli:
Havnarmeistarin mælir til at taka undir við leigusáttmálanum, at staðsetingin verður sambært
tekning j.nr 17/01437-5, og at onki portur ella hurð er á eystur síðuni.
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Vinnunevndin 06. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið til
kunningar.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og beina málið
í býráðið.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum frá Anniku
Olsen, um at beina málið í Byggi- og býarskipanarnevndina og Kaldbaksnevndina.
[Lagre]
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262/17 Tórshavnar Golfklubbi: Umsókn um stuðul til byggjan av
golfvølli og felagshúsi gl. j. nr. 10/27.1991 (1999-1642)
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Mentamálanevndin
4 Mentamálanevndin
5 Fíggjarnevndin
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur

Fundardagur
20.10.2014
05.04.2017
13.09.2017
04.10.2017
18.10.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
201/14
81/17
221/17
233/17
231/17
260/17
262/17

Journalnr.
14/04756-36
14/04756-36
14/04756-36
14/04756-36
14/04756-36
14/04756-36
14/04756-36

Málslýsing:
Ætlanin er, at stórur partur av flagnum og undirliggjandi tilfar frá Tórsvølli skal flytast út á
golføkið á Glyvursnesi. Tað verður Tórshavnar Golfklubbi, sum ger neyðugu fyrireikingarnar
at taka ímóti nógva tilfarinum. Partur av hesum er at leggja dren, at javna økið og leggja
onkran arbeiðsveg.
Í hesum sambandi søkir Golfklubburin um at leysgeva part av játtanini à 3,3 mió kr., sum
felagið fekk í stuðli í 1999. Søkt verður um 250.000 kr. Sjálvt arbeiðið at leggja flagið verður
gjørt vi sjálvbodnum arbeiði.
Útreiðslur í sambandi við flutning frá Tórsvølli verður fíggjað av Tórsvallar-verktætlanini. Í
útboðstilfarinum skal lýsast neyvt, hvussu flag og tilfar skal fáast upp og leverast á
Glyvursnesi, so at klubburin kann arbeiða hetta víðari.
Nevnda játtan á 3,3 mió er ikki beinleiðis tøk á fíggarætlanini, og rúm er ikki fyri játtanini á
kontu 5370 Stuðul til íløgur. Hinvegin er játtan 5 mió kr. sett av á íløguætlanini til golfvøll. Av
tí at hetta arbeiðið er at meta sum partur av nýggjum golfvølli, er skilabest, at stuðulin verður
játtaður av hesi játtan.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta Tórshavnar Golfklubba 250.000 kr. í
stuðli til at gera fyrireikingar úti á Glyvursnesi at leggja flag og tilfar frá Tórsvølli av kontu
5775 Ítróttaranlegg.
Mentamálanevndin 29. mars 2012: Sambært nýggjari kostnaðarmeting verður
fíggjartørvurin hjá felagnum til fyrireikingararbeiðið á Glyvursnesi 400.000 kr., og nevndin
samtykti at mæla býráðnum um fíggjarnevndina at játta Tórshavnar Golfklubba upp til hesa
upphædd av kontu 5775 Ítróttaranlegg.
Fíggjarnevndin 29. mars 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini og at játta Tórshavnar Golfklubba upp til 400.000 kr. av konto 5775
Ítróttaranlegg.
Býráðið 29. mars 2012: Einmælt samtykt
Ískoyti:
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Neyðugt er nú av álvara at seta gongd á fyrireikingarnar til golfbreyt á Glyvursnesi, skal
breytin verða liðug í góðari tíð undan oyggjaleikum.
Gjørd er arbeiðsætlan, har eisini Tórshavnar Golfklubbi og Ítróttasamband Føroya taka lut í
fyrireikandi arbeiðinum. Arbeiðið í hesum fyrsta stiginum fevnir serliga um at fáa avklárað
lendisspurningin, um at menna konsept fyri sjálva golfbreytina bæði ítróttaliga, arkitektoniskt,
umhvørvisliga (eitt nú burðardygg vatnveiting, flora v.m.), ferðavinnuliga og fíggjarliga,
herundir skipan av rakstri, rakstrarætlan og møguleikar fyri eksternari íløgufígging, og um
samstarv við útlendskar partar og serfrøði bæði í Skottlandi, Íslandi og Danmark, har fleiri
viðkomandi sambond longu eru knýtt.
Annað áleikandi mál er, at ferðslan eftir vegnum frá Hamrinum og til golfvøllin á Glyvursnesi
er nógv økt. Vegurin er tó í slíkum standi, at tað gevur teim koyrandi trupulleikar. Gjørd er
kostnaðarmeting at fáa lagt avfresað asfalt eftir vegnum, og kemur hetta at kosta um kr. 5075.000.
Á íløgukontu 5775 ítróttaranlegg eru kr. 4,6 mió tøkar til golfbreyt. Til tess at fáa
fyrireikingarnar í gongd verður mett neyðugt við játtan kr. 500.000, harav játtan eisini kann
verða brúkt til avfresa asfalt í mesta lagi upp til kr. 75.000.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 500.000 av kontu 5775
ítróttaranlegg til L57016 Golfvøllur ætlað omanfyri nevndu endamálum.
Mentamálanevndin 10. oktober 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 24. oktober 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 1. november 2012: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Sambært roknskaparkunngerðini, sum fekk gildi fyri Tórshavnar kommunu 1. januar 2010,
skulu tilsagnir um stuðul rakstrarførast í tí ári, tær eru latnar, og upphæddin skal innroknast
sum ein skylda í ársroknskapinum. Í grannskoðaraprotokollini fyri ársroknskapin hjá
kommununi fyri árið 2011 er tann viðmerking, at játtanin í hesum máli kr. 3,3 mió kr. á kontu
5370 Stuðul til íløgur er ikki innroknað í roknskapin, men einans upplýst sum skylda.
Grannskoðaraprotokollin mælir til, at omanfyri nevnda tilsøgn, sum er frá 1999, verður
viðgjørd av nýggjum.
Stuðulin var í síni tíð játtaður felagnum til at byggja ein golfvøll ovaliga í Hoyvík. Henda ætlan
er ikki longur aktuel. Hinvegin hevur býráðið sett í gongd verkætlan at fyrireika og byggja
golfvøll á Glyvursnesi, sí kontu 5775 Ítróttaranlegg L57016 Golfvøllur. Vísandi til, at
upprunatilsøgnin 3,3 mió vórðu ætlaðar til golfvøll, verður mælt til, at henda játtanin verður
broytt og játtað til aktuellu verkætlanina á Glyvursnesi.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at broyta tilsøgnina um stuðul kr. 3,3 mió
soleiðis, at upphæddin verður játtað til kontu 5775 L57016 Golfvøllur.

Blað nr.: 18
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

Mentamálanevndin 17. desember 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 16. januar 2013: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 24. januar 2013: Einmælt samtykt.
Býráðið 21. februar 2013: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Arbeiðsbólkur hevur saman við golfvallararkitekti fyrireikað og ment uppskot til konsept fyri
golfvølli á Glyvursnesi. Harumframt er gjørt eitt verkætlanaruppskot, herundir designuppskot
til golfvøll við 18 holum og driving range v.m. við kostnaðarmeting og tíðarætlan fyri íløguna,
umframt rakstrarmeting, sí frágreiðing latin býráðnum í juni 2013.
Frágreiðingin gevur somuleiðis eina innleiðslu í golf sum ítrótt og frítíðarítriv, møguleikarnar á
Glyvursnesi eins og tey atlit, sum tikin eru í mun samfelagsliga, fíggjarliga og umhvørvisliga
burðardygd.
Verkætlanin er tengd at ætlanini um oyggjaleikir í Føroyum í 2019, sum tíðarætlanin tí byggir
á, men alt verkætlanaruppskotið røkkur longri og breiðari enn tað og vísir m.a. á teir ágóðar,
sum golfvøllurin kann hava fyri ferðavinnuna.
Víst verður somuleiðis á, hvussu golfvøllurin endurskapar lendið, sum í sjónligan mun er
ávirkað av grótbrotinum, og hvussu verkætlanirnar við golfvølli og útbyggingin av Tórshavnar
havn kunnu samskipast og fáa gagn av hvør aðrari. Grótbrotið ætlast brúkt til venjingarvøll,
viðlíkahaldsbygningar og parkering v.m. Neyðugt verður tí at broyta avgerðina um at brúka
grótbrotið til tyrvingarpláss og onnur staðseting av tyrvingarplássi finnast.
Til tess at koma víðari, er neyðugt við prinsippgóðkenning av verkætlanaruppskotinum,
herundir at fáa gjørt ráðgevaraavtalu við golfvallar-arkitektin, sum lið í klárgering til útboð og
arbeiðstøkur. Samstundis verður arbeitt við at fáa neyðugu loyvini til lendið. Harumframt skal
setast bygginevnd.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla til prinsippgóðkenning av
konsept- og verkætlanaruppskotinum, at gjørd verður ráðgevaraavtala við golfvallararkitektin,
og at sett verður bygginevnd til verkætlanina.
Mentamálanevndin 13. juni 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og fara í
samráðingar við landsmyndugleikarnar um tess lut í verkætlanini.
Fíggjarnevndin 19. juni 2013: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini.
Jógvan Arge luttók ikki í viðgerðini av hesum máli.
Býráðið 26. juni 2013: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Limirnir í staðbundnu nevndini ynskja hetta málið á skrá.
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Kirkjubøar- og velbastaðarnevndin 09. September 2013: Kunnað varð um málið.
- Kunning.
Mentamálanevndin 10. september 2013: Kunnað varð um málið.

Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Síðst í juni 2013 sendi Tórshavnar kommuna umsókn til Búnaðarstovuna um at leiga uml.
630.000 fermetra stórt lendi á Glyvursnesi til golfvøll, hetta samsvarandi heimild í lógini um
landsjørð § 7a.
Liðin eru skjótt fýra ár, har samráðingar hava verið millum Tórshavnar kommunu og
Fiskimálaráðið øðrumegin og festararnar hinumegin. Upprunaavtalan var, at landið skuldi
bera endurgjaldskostnaðin, meðan kommunan bar útreiðslurnar at byggja vøllin.
Enn hevur ikki borið til at finna semju um endurgjaldið til tann festaran, sum skal flyta
virksemið av økinum og longur suður. Eftir áheitan tilnevndi sorinskrivarin uttanveltaðan
metingarmann, men semja fekst heldur ikki um sýns- og metingarskránna, ið er sjálv
grundarlagið fyri metingini hjá metingarmanninum.
Ongar veruligar samráðingar hava verið síðani í fjør vár. Í samgonguskjalinum hjá
býráðsmeirilutanum er skrivað, at saman við Tórshavnar Golffelag verður farið undir at gera
eina heildarætlan fyri golfvølli á Glyvursnesi. Í hesum sambandi verður málið nú tikið
uppaftur.
Sum framgongur av málinum omanfyri, fyriliggur eitt verkætlanaruppskot um golfvøll við 18
holum, umframt driving range, ið er staðsett í fyrra grótbrotinum. Uppskotið stóð Edwin
Roald, viðurkendur íslendskur golfvallararkitektur, fyri í samstarvi við kommununa og
Golffelagið. Sí hjáløgdu verkætlanarlýsing.
Vøllurin skuldi tá byggjast í einum yvir eitt stutt áramál, tí hann skuldi verða liðugur til
Oyggjaleikir 2019. Hetta er ikki longur aktuelt, og tí ber til sum liður í heildarætlan at skipa
tilgongdina at byggja golfvøllin øðrvísi og yvir longri tíð.
Hetta er tilgongd, ið Golffelagið sjálvt vísir á sum gongda leið eitt nú soleiðis, at 1-2 hol
(breytir) verða bygd hvørt árið, og har ávís upphædd samsvarandi verður sett á
íløguætlanina.
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Til tess at koma víðari, verður mett neyðugt, at samráðingarnar um leigu av lendinum og
endurgjald tí viðvíkjandi verða tiknar uppaftur soleiðis, at málið verður loyst skjótast.
Harumframt at heita á golfvallararkitektin um at gera eitt tillagað uppskot til heildarætlan og
verkætlanartilgongd, har bygt verður yvir longri tíð, og at settur verður verkætlanarbólkur við
umboðum fyri kommununa og golffelagið.
Eingin játtan er tøk til golfvøll á íløguætlanini, men mett verður, at hetta fyrsta fyrireikandi
tíðarskeiðið kann haldast innan verandi rakstrarkarmar, og at íløgujáttan verður at koma á
fíggjarætlanini frá 2018.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka uppaftur samráðingarnar um leigu av
lendinum til golfvøll. Harumframt verður mælt til at heita á golfvallararkitektin, sum í 2013
gjørdi uppskotið til golfvøll, um at gera eitt tillagað uppskot til heildarætlan og
verkætlanartilgongd, har bygt verður yvir longri tíð, og at settur verður verkætlanarbólkur við
fimm umboðum, har fyrisitingingarnar hava hvør sítt og Tórshavnar Golffelagið hevur tvey.

Mentamálanevndin 05. apríl 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Uppskot til heildarætlan og yvirskipaða verkætlartilgongd verður lagt fram.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at umrøða uppskotið.

Mentamálanevndin 13. september 2017: Umrøtt.
Ískoyti:
Víst verður til uppskotið til tillagað verkætlan um bygging av golfvølli, ið løgd varð fram í
mentamálanevndini 13. september 2017.
Golfvøllur við 9 holum fyrst
Sbrt. uppskotinum verður hildið fast við heildarætlan um golfvøll við 18 breytum/holum á
Glyvursnesi, men har mælt verður til bygging í stigum, har fyrsta stigið er at byggja níggju hol
árini 2018-2022, og at tað eftir hetta verður tikin støða til, hvørt farast skal víðari at byggja
vøllin út til 18 hol beinanvegin ella seinni.
Fyri at skipa byggiarbeiðið best er tilmælið, at trý hol verða bygd um árið uttan íhald soleiðis,
at tað í 2022 eru 9 hol tøk. Hetta hevur eisini tann ítróttaliga fyrimun, at til ber at spæla golf
samstundis, har tey fyrstu trý holini væntandi eru klár í 2020, seks hol í 2021 og níggju hol í
2022.
Verkætlanarbólkurin, sum eru fyrisitingarstjórarnir og tvey umboð fyri golffelagið, tekur undir
við hesi tilgongd. Henda bygging kann í stórum øll fremjast í tí syðra økinum av Glyvursnesi,
sum sambært byggisamtyktini longu er lagt út sum D2 økið, tvs. ítróttarøki. Hetta økið er uml.
270.000 m2.
Kommunan sendi í 2013 samsvarandi áseting í grein 7a í lóg um landsjørð umsókn til
Búnaðarstovuna um at leiga uml. 630.000 m2 stórt lendi á Glyvursnesi til golfvøll við 18
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holum. Við broyttu tilgongdini, har byrjað verður at byggja 9 hol, ber til at tillaga umsóknina
um leigu soleiðis, at økið bert fevnir um teir uml. 270.000 m2.
Integrera golfvøll við tyrving og havnarútbygging
Sum liður í heildarætlanini fyri golfvølli við 18 holum, verða í frágreiðingini eisini umrøddir
møguleikar at integrera golfvallarútbyggingina bæði við tyrvingarætlanina og við arbeiðið hjá
Tórshavnar havn í nýggja grótbrotinum, har mett verður, at til ber at skapa felags ágóðar
bæði fíggjarliga, umhvørvisliga og samfelagsliga.
Fyri golfvøllin ítøkiliga vil tað eitt nú merkja, at til ber at byggja suðureftir, har lendið er ikki so
avbjóðandi sum á norðara partinum, og inn í umskapaðu grótbrotini og harvið spara lendi. Í
frágreiðingini verður víst á dømi úti í heimi tí viðvíkjandi, og mælt verður til, at ymsu
kommunalu áhugapartarnir og polilitiska skipanin viðgera perspektivini í hesum.
Verkætlanarbólkurin tekur sum heild undir við hesi tilgongd, men ásannandi, at talan er um
viðurskifti, sum kunnu taka langa tíð, verður mælt til, at politiska skipanin setir út í kortið
heildarætlan fyri Glyvursnes, harundir, hvat gerast skal við grótbrotini og møguliga integratión
við golfvøllin.
Smart Range
Eisini sum liður í at spara lendi í fyrsta byggistigi, verður í frágreiðingini skotið upp at fáa til
vega sonevnt Smart Range, sum er innandura golfsimulator. Smart Range er tilgild loysn,
sum í ávísan mun kann koma í staðin fyri ella supplera ein vanligan driving range, sum er
stórur og lendiskrevjandi venjingarvøllur.
Fyrimunur við Smart Range er harumframt, at tað nýskapandi háttur at introdusera
golfspælið bæði til børn, vaksin og eldri, at skapa forvitni og draga nýggjar íðkaðar til
føroyska golfumhvørvið. Ein Smart Range kann setast upp í hølum so at siga hvar sum helst.
Verkætlanarbólkurin tekur undir við at fáa til vega Smart Range í øllum førum sum partur av
fyrsta byggistigið.
Tíðarætlan og kostnaðarætlan
Uppskotið er, at verkætlanin í 2018 verður nærri prosjekterað og designað, at byrjað verður
at byggja trý tey fyrstu holini, og at Smart Range verður sett upp í býnum. Í 2019 verða hesi
holini gjørd liðug og byrjað verður uppá trý tey næstu. Og so heldur arbeiðið fram soleiðis, at
øll tey níggju holini eru liðug og klára at spæla á í 2022.
Samlaði kostnaðurin er mettur til uml. kr. 27 mió, har metti tørvurin fyri 2018 er kr. 4 mió.
Harumframt skulu gerast gøtur og amboðsbygningur.
Verkætlanarbólkurin tekur undir við tíðarætlanaruppskotinum, sum tó má taka støði í teirri
fígging, ið játtað verður til golfvøllin hesi árini. Í løtuni er eingin fígging sett av til endamálið
burtursæð frá teimum kr. 300.000, ið settar eru av til fyrireikingar í inniverandi fíggjarári.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til, at:

-

uppruna golfvallarætlanin verður tillagað soleiðis, at bygdur verður golfvøllur
við 9 holum, men tó so, at tað skal bera til at byggja vøllin út til 18 hol seinni
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senda Búnaðarstovuni nýggja umsókn um leigu av lendi svarandi til syðra D2økið á Glyvursnesi, í alt uml. 270.000 m2, ætlað til golfvøll við 9 holum
fáa til vega nærri politiska støðutakan til møguleikan at integrera næsta
byggistig til 18 hol við grótbrotini og samskipast við aðrar kommunalar
verkætlanir har til tess at skapa felags ágóðar sum liður í heildarætlan fyri
Glyvursnes
fyrireika útvegan av Smart Range, og at
ætlan fyri fígging verður løgd í sambandi við langtíðaríløguætlanina.

Mentamálanevndin 04. oktober 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Heðin Mortensen var ikki við í viðgerðini av hesum málið.
Fíggjarnevndin 18. oktober 2017: Útsett.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Bæði í eldrapolitikkinum og í samgonguskjalinum hjá býráðssamgonguni verður dentur lagdur á
at nøkta tørvin á bústøðum til eldri. Býráðssamgongan hevur sett sær fyri, at fáast skulu til vega
tørvandi búpláss og umlættingarpláss, og at atlit eisini skal takast til, at eldru borgararnir hava
tørv á ymiskum bústaðarloysnum. Í hesum sambandi skal kannast tørvurin á íbúðum, vardum
bústøðum, umlættingarplássum og røktarheimsplássum, og at dentur verður lagdur á at nýhugsa
og leggja upp fyri framtíðar demografiskum broytingum, hetta bæði í mun til bygging, tænastur,
samstarv, vælferðartøkni v.m.
Í fjør varð gjørd frágreiðing um framtíðartørvin á búplásum til eldri (j.nr. 15/04601). Frágreiðingin
lýsir, hvat ávirkar tørvin á búplássum, herundir hvat kommunan kann gera til tess at tálma tørvin á
fleiri búplássum sæð í mun til demografisku broytingarnar. Harumframt verður eisini lýst, hvussu
støðan hjá Tórshavnar kommunu er í mun til Norðurlond, serliga hvat lutfalsliga búplássakapasitetinum viðvíkur.
Niðurstøða er, at kommunan hevur lutfalsliga fleiri røktarheimsbúpláss enn norðurlendsku
grannalondini, men eisini, at kommunan er væl aftanfyri í mun til at veita eldraíbúðir o.líkn. Við
teim bústaðartilboðum til eldri, sum kommunan stendur fyri í dag, og tað er í stórum bert
røktarbúpláss, røkkur kommunan lutfalsliga ikki eins nógvum borgarum sum t.d. danskar
kommunur gera í miðal.
Harumframt sýnir demografiska framrokningin, at talið av eldri yvir 80 ár komandi árini til 2030
verður næstan tvífalt so stórur sum í 2015 – úr uml. 760 borgarum til 1.350 borgarar. Eisini
aldursbólkurin 60-79 ár veksur nógv, úr uml. 3.460 til uml. 4.737, ella uml. 37%. Hesin seinni
aldursbólkur má metast at vera málbólkur í mun til nýggjar íbúðarloysnir.
Hetta saman við, at tað verða lutfalsliga færri borgarar í teim yngru aldursbólkunum 0-19 ár og
20-59 ár, setir sum vera man trýst á samlaða bústaðarkapasitetin til eldraøkið hugsað breitt, tvs.
bæði til tey beinleiðis røktarkrevjandi, og til tann yngra partin av pensjónistum, sum við einum
meira hóskandi bústaði og við fyribyrgjandi og heilsufremjandi tilboðum kunnu búgva longri heima
í íbúð. Henda demografiska støða setir eisini trýst á kommunalu tænasturnar og skipan av
teimum.
Samansetingin av búplássum og bústaðartilboðum – tað veri seg røktarheimspláss,
demenspláss, stutttíðarpláss til umlætting og rehabilitering v.m., vardar íbúðir, eldravinarligar
leiguíbúðir, demensvinarligar íbúðir, dagtilhald og deplar sum samanrenning av tí, ið nevnt er
frammanfyri – hevur eisini stóra ávírkan á, hvussu kommunan kann skipa og stýra tørvin á
tænastum og tilboðum bæði stutttíðar og langtíðar, eins og um røttu fortreytirnar fyri fakligum og
fíggjarligum synergieffektum eru til staðar.

Blað nr.: 24
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

Til tess krevst nýhugsan bæði í mun til, hvat bygt verður, herundir vælferðartøkni, og til skipan av
rakstri og tænastum.
Ítøkiliga verður helst talan um fleiri byggiverkætlanir, størri og smærri, sum kommunan stendur
fyri heilt ella lutvíst í samstarvi við t.d. Bústaðir, hetta serliga í mun til íbúðir.
Í ætlan liggur, at Bústaðir byggir eitt ávíst tal av eldraíbúðum í sambandi við Óðinshædd 2verkætlanina. Bústaðir hevur somuleiðis víst áhuga fyri at verða partur av íbúðarbygging til eldri,
sum er knýtt at røktarheimi v.m. Skipast skal formligt samstarv við Bústaðir bæði um
íbúðarbygging til eldri og um rættindi hjá kommununi til at visitera borgarar, sum knýttir eru at
heilsu- og umsorganartænastuni, til slíkar íbúðir.
Talan verður helst eisini um, at realiseringin av ymsu byggiverkætlanunum verður yvir fleiri ár og
yvir fleiri býráðsskeið eftir eini nærri raðfesting og langtíðaríløguætlan. Partur av byggitørvinum er
harumframt at endurnýggja verandi ótíðarhóskandi búpláss. Eisini skal kannast, í hvønn mun til
ber at byggja út verandi røktarheim.
Býarskipanarliga skal støða takast til staðsetingarmøguleikar í sambandi við nýggja bygging.
Hugsast skal eisini um tørvin uttanfyri sjálvan høvuðsstaðin.
Skipan av fyrireikandi verkætlanartilgongd
Til tess at menna og koma fram til endalig konseptuppskot um bústaðarloysnir bæði í mun til
langtíðarætlan og ítøkiligar byggiverkætlanir at fremja komandi árini, skulu ein røð av viðurskiftum
og deilmálum greinast nærri, ið eisini krevja politiskar avgerðir so hvørt.
Mett verður í fyrstu atløgu neyðugt við eini fyrireikandi verkætlanartilgongd, sum skal greina og
koma við uppskoti til ítøkiligar bústaðarloysnir, og sum í størst møguligan mun liva upp til tørvin á
búplássum, tað veri seg røktarbúpláss og íbúðir, og ynskini hjá borgarunum og hjá kommununi.
Partur av hesum er at fáa til vega nýggja vitan og íblástur sum grundarlag fyri nýggjum og
framtíðartryggjaðum loysnum bæði í mun til bygging og optimala skipan av tænastum.
Henda fyrsta fyrireikandi verkætlanarfasan eigur at verða liðug í seinasta lagi 30. juni 2017. Tá
eigur at verða greitt, hvørjar bústaðarloysnir og hvussu nógvar búeindir (stovnpláss/leiguíbúðir),
ið farast skal eftir komandi árini 3-4 árini og yvir 12 ára skeiðið (ár 2030), íroknað yvirskipaðar
kostnaðarmetingar.
Næsta fasan er at fáa gjørt byggiskrá/-ir til tær verkætlanir, sum byggjast skulu komandi árini,
sum grundarlag fyri prosjektering og neyvari kostnaðarætlan v.m. Fyrstu byggiverktlanirnar eiga
at verða komnar so langt áleiðis, at klárt er at byggja í seinnu hálvu av 2018.
Skotið verður upp, at fyrireikandi verkætlanarbólkur verður skipaður við umboðum fyri
fyrisitingarnar. Bústaðir skal standa í boði at vera umboðað.
Aftrat verkætlanarbólkin verður skipaður politiskur fylgibólkur, sum er eldranevndin og
borgarstjórin.
Til tess at leiða og samskipa arbeiðið og tryggja støðuga framgongd verður mett neyðugt at
keypa inn verkætlanarfólk fulla tíð í fyrstu atløgu fram til 31. desember 2017. Partur av
arbeiðinum hjá hesum verður at skipa samskifti við allar avvarðandi interessentar, tað veri seg
býráð, leiðslur, starvsfólk, felagsskapir, fakfólk, granskarar, brúkarar og borgarar annars,
eldraráðið v.m., eitt nú gjøgnum verkstovur.
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Á endurskoðaðu íløguætlanini fyri 2017 eru settar kr. 3,5 mió av til kanningar, projektuppskot v.m.
Mett verður, at henda fyrsta fyrireikandi tilgongdin kostar uml. kr. 1,0 mió.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og heilsu- og umsorganarstjórin mæla til at seta fyrireikandi verkætlanarbólk og
politiskan fylgibólk samsvarandi omanfyri standandi, og heimila umsitingini at gera avtalu um
verkætlanarfólk. Harumframt verður mælt til at játta kr. 1 mió til fyrireikingar v.m. av íløgukarmi
2775 Eldrarøkt.

Trivnaðarnevndin 13. februar 2017: Samtykt at taka undir tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina. Nevndin viðmerkir, at íbúðarbygging eisini eigur at verða bjóðað
út til onnur íbúðafeløg aftrat Bústaðir.
Fíggjarnevndin 22. februar 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá fyrisitingini.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Kunning og umrøða.

Eldranevndin 01. mai 2017: Kunnað og umrøtt.
Ískoyti:
Frágreiðing og virkisætlan viðvíkjandi bygging av røktarbústøðum komandi árini verður løgd
fram.
Í frágreiðingini verður demografiska støðan lýst, eins og hvørji býarskipanaratlit eru at taka.
Harumframt er allýsing av ymsum røktarbústaðarloysnum, har tað aftrat vanligu
røktarbúplássunum og stutttíðarplássunum (umlætting/samdøgursrehabilitering) er ynskiligt
at fáa meira samansettar loysnir fyrst og fremst við røktaríbúðum, sum hava stóran týdning
fyri skipan av tilboðum og tænastum í heilsu- og umsorganartænastuni, í øðrum lagi við
eldravinarligum íbúðum, sum hava meira bústaðarpolitisk perspektiv.
Eisini er viðgerð av tí dekningsstigið á røktarbústøðum, sum er í dag, og hvussu hetta kann
verða í framtíðini, har tað eisini eru tikin atlit at tryggja burðardyggan rakstur á eldraøkinum.
Víst verður harumframt á endurnýggjanartørv, har ótíðarhóskandi bygningar verða tiknir úr
skipanini, og á tørv á nýbygging.
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Við støði í einum dekningsstigi uppá 30% og ymiskari lutfalsligari samanseting av
røktarbúplássum, stutttíðarplássum og røktaríbúðum, verður komið fram til virkisætlan fram til
árið 2025.
Virkisætlanin tekur støði í bráðfeingis tørvi á røktarbústøðum eins og framroknaðum.
Samanumtikið verður yvirskipað mælt til at byggja 2 røktarheim við atknýttum røktaríbúðum
hetta tíðarskeið, harumframt at útbyggja Tjarnargarð, at byggja nýggjan depil til umlættingog samdøgursrehabilitering, og at byggja eldradepil í Kollafirði.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórni og heilsu- og umsorganarstjórin mæla til at viðgera frágreiðingina og at taka
undir yvirskipaðu virkisætlanini fram til 2025, harundir sum tey fyrstu stigini at seta í gongd
skjótast:

-

At seta bygginevnd fyri bygging av nýggjum røktarheimi við atknýttum
røktaríbúðum
At bygdur verður nýggjur depil til umlætting og samdøgursrehabilitiering
At út- og umbyggja gamla part av Tjarnargarði til demensdepil

Eldranevndin 11. september 2017: Umrøtt at taka upp aftur á seinni fundi.
Ískoyti:
Víst verður til framløgdu virkisætlanina, sum er útgangsstøðið fyri trimum sjálvstøðugum
verkætlanum, ið eru samtyktar í býráðnum. Talan er um 17/02942. útbygging av Tjarnagarði,
17/03195 umlættingar- og rehabiliteringsdepil og 17/03196 nýtt røktarheim og við
røktaríbúðum.
Henda fyrireikandi verkætlanin er tí liðug og løgukonta L27009 kann lokast. Settar vóru kr. 1
mió av. Virkisætlanin er gjørd innanhýsis í ávikavist teknisku fyrisiting og trivnaðarfyrisitingini,
og hevur ikki havt við sær serstakar útreiðslur. Játtanin kann sostatt flytast aftur á løgukarmin
2775 eldrarøkt.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og heilsu- og umsorganarstjórin mæla til at loka løgukontu 2775 L27009, og
flyta avlopið kr. 1 mió á løgukarmin 2775 eldrarøkt.
Te

Eldranevndin 06. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við eldranevndini og beina málið
í býráðið.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Mentamálanevndin 6. mars 2014: Jóan Petur Hentze, trivnaðarstjóri, kunnaði um málið.
Sigrun Mohr varð ikki við í viðgerðini av hesum málið.
Ískoyti:
Býráðið keypti í mai 2013 ovaru sjónvarpsbygningarnar í Vørðsluni, t.e. matrikklarnar 537b,
538b og 538a. Ætlan við hesum var at savna størri part av Kvøldskúlavirkseminum har. Í
sambandi við keypið varð greitt, at bygningarnir tørvaðu ábøtur.
Kvøldskúlin hevur ynski um at taka partar av bygningunum í nýtslu sum skjótast, og hevur
skotið upp, at framflyting av rakstri hjá kvøldskúlanum kr. 1,5 mió verður brúkt til at gera klár
høli til tónleik og veving. Hetta vísir seg tó ikki at vera so lætt at fremja.
Arkitektavirki hevur gjørt skitsuppskot til innrætting av bygningunum til kvøldskúla eins og
kostnaðarmeting fyri umvælingum v.m. frá oktober 2013, samlað mett til uml. kr. 8,5 mió við
øllum. Tekniska fyrisiting tekur stór fyrivarni við hesi kostnaðarmeting m.a. vísandi til, at talan
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er um renoveringsprojekt, og kostnaðarmetingin tí er uml. 13 mió umframt mvg, ókent og
ráðgeving. Til at koma víðari verður mett neyðugt við neyvari prosjekteringsgrundarlagi og
heildarætlan viðvíkjandi bygningunum.
Annað ivamál eru útreiðslur í sambandi við brúnna yvir um M.A. Winthersgøtu. Ynski hjá
Starvsmannafelagnum er at taka hana niður í summar, men bygningurin hjá
Starvsmannafelagnum veitir ognini hjá Tórshavnar kommunu streym. Hetta er ikki vanlig
mannagongd, og støða skal tí eisini takast til nýggja streymleiðing.
Harumframt er í frágreiðing staðfestur soppur í bygninginum. Tilráðing frá teknisku fyrisiting
er ikki at taka bygningin í brúk til kvøldskúla, fyrr enn soppatrupulleikin er loystur.
Tá so er, er at meta nyttuleyst at brúka 1,5 mió uppá innrættingar júst nú. Heldur eigur
arbeiði at vera sett í gongd at útgreina, hvat loysir seg best at gera, hvat skal gerast av
funktiónsmessigum ávum, og hvat kostnaðurin verður.
Mett verður, at fyrireikandi arbeiðið fer at kosta uml. kr. 150.000. Eingin játtan er sett av á
íløguætlanini til kvøldskúlan. Mett verður ikki rætt, at kvøldskúlin av rakstri rindar fyri
projektfyrireikingar, og tí eigur játtan at verða fingin til vega um íløguætlanina.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og tekniski stjóri mæla til at játta kr. 150.000 til:





At gjørd verður byggitøknilig støðulýsing at fáa greiðu á, hvørjir bygningslutir
mugu høvuðsumvælast ella skiftast
At gjørd verður kravspesifikatión viðvíkjandi nýtslu, hølum o.l. í samstarvi við
kvøldskúlan, umframt byggitøknilga kravspesifikatión og myndugleikakrøv
At gjørd verður umvælingarætlan í stigum, innihaldandi tíðarætlan og
kostnaðarmeting sum grundarlag fyri fígging at seta í verk byggiætlanina.

Mentamálanevndin 10. april 2014: Nevndin samtykti at heita á fíggjarnevndina um at selja
bygningarnar.
Fíggjarnevnd 19. maj 2014: Ein meiriluti, Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson, Annfinn
Brekkstein og Jógvan Arge, taka undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Heðin Mortensen, mælir til, at gjørd verður heildarætlan fyri bygningarnar.
Býráðsfundir 22. mai 2014: Einmælt samtykt at beina málið í mentamálanevndina.
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Mentamálanevndin 8. oktober 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum til fundin 10. apríl
2014 og játta kr. 150.000 av kontu 5210 Tórshavnar-, Ungdóms- og Listaskúla til endamálið,
og at nevndin hevur ástaðarfund til komandi fund.
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið.
Mentamálanevndin 05. november 2014: Útsett.
Mentamálanevndin 26. november 2014: Nevndin var á ástaðarfundi í Kvøldskúlanum.
Nevndin heitir á umsitingina um at gera uppskot til stigvísa umvæling og innrætting av
hornahúsinum og høvuðsbygninginum, herundir kostnaðarmeting til næsta fund.
Ískoyti:
Gjørt er uppskot til umbyggingar- og umvælingarætlan av hølum og bygningum hjá
Kvøldskúlanum í Vørðsluni og M.A. Winthers gøtu.
Við støði í nýggjari inniklimafrágreiðing verður mælt til, at drenað verður um húsini í M.A.
Winthers gøtu 1 og um húsini í Vørðsluni 4, umframt at bróta gólvið upp, har sum vesini eru á
hædd 1 í Vørðsluni 4. Garðurin millum húsini í M.A. Winthers gøtu 1 og Vørðsluna 4 skal eftir
ætlan takast niður, og viðurskiftini við septiktanga gerast um. Hetta arbeiðið er ætlanin at
bjóða út sum undirhondsboð millum tveir veitarar. Soleiðis kann hesin parturin byrja skjótast
og verða fyrst avgreiddur.
Tað er ikki ætlanin at gera nakað við bygningin í M.A. Winthers gøtu 5 í hesum umfari, men
verður ætlandi partur av øðrum byggistigi seinni.
-oTørvurin hjá kvøldskúlanum at betra um viðurskiftini til veving er stórur. Meiri pláss skal til
hetta virksemið, umframt at verandi høli í J. H. Schrøters gøtu 1 (Einars Prent) eftir ætlan
skulu brúkast til aðra undirvísing, sum hølini eru betri egnaði til, m.a. til “mál og mentan fyri
útlendingar”, føroyskt fyri útlendingar og onnur fremmandamál, sum nú húsast í
Venjingarskúlanum um kvøldarnar.
Ætlanin er, at veving skal vera í erva í Vørðsluni 4. Í niðaruhædd skal tónleikur halda til (3
smærri tónleikahøli og eitt størri studio til samanspæl). Størra hølið kann eisini brúkast til
smærri tónleikartiltøk, kórvenjingar og fyrilestarar. Við hesum hevur kvøldskúlin ikki longur
tørv á hølum í Margarinfabrikkini, og sum ætlandi Klippfisk, ið higartil hevur hildið til í M.A.
Winthers gøtu 1, fær í staðin. Í niðaru hæddini skal umframt tónleik eisini verða tekøkur og
betraði vesiviðurskifti.
Nýggj høvuðsinngongd skal verða til bygningin í Vørðsluni. Høvuðsinngongdin verður flutt at
verða úr norðara enda til langsíðuna eystureftir.
Mett verður, at fígging er ikki tøk til at umvæla húsini M.A. Winthers gøtu 1 í hesum
byggistigi. Her skal ætlandi glaslist verða í neðra og seymistova í erva.
-oKostnaðarmeting er gjørd fyri omanfyri nevndu arbeiði, innbúgv og útgerð v.m. Útreiðslur til
nýggjar útsíður á bygningin til Vørðsluna 4 eru ikki tiknar við í kostnaðarmetingina, men liggur
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eftir ætlan í einum øðrum byggistigi. Tað sama er við útreiðslunum at gera skitsuuppskot til
eina heildarætlan fyri økið.
Ætlanin er at fíggja omanfyri nevndu umvælingar, sum eru at meta sum fyrsta byggistig, av
staðfestari minninýtslu í rakstri hjá kvøldskúlanum. Tøk játtan, um øll minninýtslan pr. 31.
desember 2014 verður brúkt til endamálið, er kr. 3.352.000. Umvælingarnar eru tó so
umfatandi, at tær mugu metast sum ein íløga..
Byggitíðin er mett til 7-8 mðr.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og leiðarin á kvøldskúlanum mæla til at samtykkja
uppskotið til umbyggingar- og umvælingarætlan, og til endamálið at játta kr. 3.352.000 av
rakstrarkontu 5210 Tórshavnar Kvøld-, Ungdóms- og Listaskúli til íløgukontu 5275,
Kvøldskúlin.
Mentamálanevndin 04. marts 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 11. marts 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson og
Sjúrður Olsen, tekur undir við mentamálanevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur ikki undir við tilmælinum at játta pening av rakstrinum
til íløgur og mælir til, at umvælingararbeiðið verður boðið út sum aðrar verkætlanir av slíkum
slag, og at arbeiðið verður játtað av íløgum.
Jógvan Arge tekur støðu á einum seinni fundi og ynskir frágreiðing um, hvussu hetta avlopið
í rakstrinum hjá Kvøld- og ungdómsskúlanum er íkomið.
Býráðsfundir 19. mars 2015: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð
samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Sjúrður
Olsen, Jógvan Arge,Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Greiddi ikki atkvøðu: Annfinn Brekkstein.
Býráðsfundir 23. apríl 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørg Dam, Helena Dam á Neystabø,
Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Bogi Andreasen, Sjúrður Olsen, Jógvan
Arge,Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Greiddi ikki atkvøðu: Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Jørð- og lendisarbeiði, sum serliga hevði til endamáls at drena runt ognirnar á M. A.
Winthersgøtu 1 (Hornahúsið) og Vørðsluna 4, varð boðið út sum undirhondsboð.
Inn komu tvey tilboð.
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967.100,00 kr u. mvg
797.812,00 kr u. mvg

Eftir samráðingar við bíligara tilboðsgevara, eru nakrar sparingar framdar.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og trivnaðarstjórin mæla til at taka av tilboðið frá Sp/f við Sjógv, á krónur
692.412,00 kr. Upphæddin er u.mvg.
Mentamálanevndin 20. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta peningin av
íløgukontu 5275, Kvøldskúlin og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 21. maj 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundir 21. mai 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Rúni Djurhuus, Bjørghild Djurhuus, Helena
Dam á Neystabø, Bjørg Dam, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein,
Sjúrður Olsen, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Greiddi ikki atkvøðu: Jan Christiansen.
Ískoyti:
Arbeiðið at umbyggja og umvæla bygningarnar hjá Kvøldskúlanum í Vørðsluni og
M.A.Winthersgøtu heldur fram.
Sáttmáli til jørð- og lendisarbeiðið er gjørdur og tað arbeiðið er í gongd. Tað sama er
galdandi fyri ráðgevarapartin, har kommunan sjálv kemur at standa fyri eftirlitspartinum. Ein
heildarætlan fyri innrætting av øllum trimum bygningunum (M.A. Winthersgøta 1 og 5
umframt Vørðslan 4), umframt hvussu bygningarnir skulu klæðast í framtíðini, verður klár í
næstum.
Við atliti at tøku játtanini, verður tað mest neyðuga raðfest ovast íroknað tað, sum er størsti
tørvurin hjá Kvøldskúlanum í mun til virksemið.
Fríggjadagin 12. juni 2015 var lisitatión uppá innrættingarpartin til ein part av Kvøldskúlanum.
Bodnir vóru 4 arbeiðstakarar at geva tilboð: Karstin A. Joensen, ÁTS, Valbjørn Dalsgarð og
Eysturlon.
Trý tilboð komin.
Sp/f Eysturlon
Sp/f Karstin A. Joensen
Sp/f ÁTS

1.071.486,25
1.124.714,35
1.207.256,39

Prísirnir eru uttan mvg.
Miðað verður ímóti at hava sáttmála til innrættingarpartin kláran í viku 25.
Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka av tilboðnum frá Sp/f Eysturlon og lata
heimild til umsitingina at samráðast og gera sáttmála.
Mentamálanevndin 15. juni 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 22. juni 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina málið
í býráðið.
Býráðsfundir 22. juni 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Kvøldskúlin hevur farnu árini fingið betri høliskarmar í økinum kring vørðsluna. Kvøldskúlin
hevði umleið 1.234 tkr. í yvirskoti í 2015 og verður mett hóskandi at taka støðu til um haldast
skal fram við umbygging og umvæling av ognunum hjá Kvøldskúlanum eftir sama leisti sum í
fjør har yvirskot av rakstrarpeningi verður brúktur til endamálið.
Viðvíkjandi ognini í M. A. Winthersgøta 1 (Hornahúsið).
Leiðslan á Kvøldskúlanum ynskir at hava alt tað føroyska handverkið í húsinum. Tað er:
Tøva, spinna, lita og garva (haruskinn, seyðaskinn og fiskaskræðu). Ein partur, tøva, lita og
garva, krevur eitt vátrúm, sum ætlanin er skal vera í kjallaranum. Í løtuni lænir Kvøldskúlin
vátrúm frá Tekniska skúla, men verður tað neyvan ein møguleiki, tá ið Tekniski skúli flytir í
nýggja bygningin hjá Glasum í 2017. Í fyrstu hædd er ætlanin at spinna og at hava
industrimaskinur til at seyma skinn og leður.
Tað kann tykjast kostnaðarmikið, at brúka eini heil sethús til nevnda virksemi, men hvør
annar enn Kvøldskúlin kann halda lív í hesum handverkinum?
Tá ið húsið er liðugt umvælt, kunnu dagskeið bjóðast út til pensionistar, skúlar, barnagarðar
og onnur. Tó vil húsið, um tað verður umvælt, í fyrstu siftu blíva brúkt til glaslist, til
stovuhæddin í M.A. Winthersgøtu 5 er liðugt umvæld.
Mett verður at umvælingin kostar kr. 1.033.514. Tá er alt arbeiði við facadum, jørðarbeiði
(grevstur og dren), el og mestsum alt innandura við í kostnaðinum.
Viðv. ognini í M. A. Winthersgøtu 5
Ætlanin er at hava glaslist (í stovuhæddini), alt innan seyming (seymistova 1 hædd) og
tekning/málningalist (2hædd) í bygninginum.
Glaslist er í dag í somu hølum sum listgrafikkur. Hetta ger m.a., at skúlin ikki fær bjóða
glaslist út á nøktandi hátt, tí ovnurin stendur í undirvísingarhølinum og blívur tað ov heitt at
hava undirvísing yvirhøvur í hølinum. Eisini er alt ov lítið pláss. Í glaslist hevði borið væl til at
havt dagskeið fyri pensionistum, barnakonum, skúlum og barnagørðum, og hevði hetta spart
t.d. skúlunum fyri hesa útgerð. Í ár hava 2 skúlaflokkar frá Eysturskúlanum verið til glaslist í
Kvøldskúlanum!
Á 2. hædd er ætlanin at hava seymistovu. Hetta gevur møguleika fyri dagskeiðum fyri
pensionistum, barnakonum og øðrum, sum fleiri hava havt ynski um. Eisini hevur tað verið
trupult, at havt seymiskeiðini til serliga fø. klæði í øðrum skúlum, tí skúlarnir fara sera illa við
útgerðini hjá Kvøldskúlanum, og hevur stór ónøgd verið bæði frá undirvísara og næmingum.
Enntá eru undirvísarar, sum ikki hava serliga stóran áhuga í at halda fram, um okkurt ikki
verður gjørt við trupulleikan.
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Á 3. hædd er ætlanin at hava tekning/málningalist. Hetta gevur eisini møguleika fyri
dagskeiðum, men hetta gevur eisini fleiri aðrar møguleikar í J. H. Schrøtersgøtu 1.
Umvælingin av hvørjari hædd kostar umleið 1.100. tkr. pr. hædd. Tá eru vindeygu og hurðar
við í prísinum. Við í prísinum eru ikki kr. 225 tkr. til klæðing av tveimum facadum. Hetta
arbeiði má gerast áðrenn ella samstundis sum fari verður undir umvælingina av hvørjari
einstakari hædd.
Tá ið bygningarnir eru umvældir, verður sum nevnt møguleiki fyri fleiri dagskeiðum í
Kvøldskúlanum, sum vit merkja, at størri eftirspurningur er eftir. Henda møguleika hava vit í
dag í skeiðuum Horn og silvur, Listgrafikki og Møblapolstring í J. H. Scrøtersgøtu 1. Eisini
verður í størri mun møguleiki hjá skúlum og barnagørðum at brúka hesar serstovur.
Næmingatalið hjá skúlanum á øðrum skúlum kemur at verða umleið tað sama eftir
útbyggingina !
Kannað hevur eisini verið viðv. sølu av ognini. Men ber tað illa til uttan víðari. M. A.
Winthersgøta 3, hevur sum fortreyt, at lyfta verður bygd í nr. 5 til tess at lúka krøv um
atkomuviðurskifti í samlaða bygninginum 3-5. Um 3 verður selt frá, skal onnur loysn við
atkomu/lyft gerast.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka støðu til at fyrreika
verkætlan og útboð av verkætlanini í M. A. Winthersgøtu 1 og ábøtur viðv. fasadum í M. A.
Winthersgøtu 5 treytað av at yvirskoti í 2015 á konto 5210 verður flutt til endamálið. Í øðrum
lagi taka støðu til at gera ábøtur á fyrstu hædd í M. A. Winthersgøtu 5 og gera facadur.

Mentamálanevndin 06. april 2016: Útsett.
Mentamálanevndin 4. mai 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. Nevndin samtykti
eisini at mæla til at gagnnýta nýumvældu hølini so stóran part av samdøgrinum sum
møguligt. Málið verður beint í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 11. maj 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini við teirri
viðmerking, at málið kemur fyri aftur í sambandi við seinni viðgerð av framflytingum.
Býráðsfundur 19. mai 2016: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Rúni Djurhuus, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrun
Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Sjúrður Olsen, Jógvan Arge,
Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Greiddi ikki atkvøðu: Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Umvælingin av M.A. Winthersgøta 1, er boðin út í undirhondsboð. Arbeiðið umfatar at
bjálva/skifta klæðing og umvæla trappu, skifta vindeygu og hurðar, og drena og bjálva
fundament móti gongubreyt. Bygningurin verður harumframt innrættaður til
kvøldskúlaundirvísing í at tøva, lita og garva á 1. hædd , og á 2. hædd verður innrættað til at
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spinna og at hava industrimaskinur til at seyma skinn og leður.
Inn komu tvey tilboð:
Sp/f Dígj
Sp/f Eysturlon

kr. 1.317.000,00 u/mvg
kr. 1.289.390,00 u/mvg

Tekniska fyrisiting hevur gjøgnumgingið lægra tilboðið er prísurin nú reduseraður við kr.
66.200.00 u/mvg. Lægra tilboðið er sostatt áljóðandi kr. 1.223.190 u/mvg og 1.299.639,38
v/MVG.
Á býrádsfundi 19. mai 2016 var samtykt at flyta kr. 1.050.000,00 av rakstrarkonto 5210 til
løgukonto 5275 (projektkonto L52001) til umvælingina.
Á konto 5275 (projektkonto L52001) standa kr. 290.000, henda upphædd er avlop frá
seinastu umbygging av kvøldskúlanum. Tilsamans eru nú kr. 1.340.000,00 tøkar.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at taka støðu til um umsitingin skal
innganga sáttmála við lægsta tilboðsgeva sum tillagað og játta kr. 1.050.000,00 á
projektkonto L52001 ella í øðrum lagi um verkætlanin skal útsetast.

Mentamálanevndin 20. juli 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum at umvæla bygningin
og gera sáttmála við Sp/f Eysturlon um umvælingararbeiðið og játta kr. 1.340.000,00 av
løgukonto 5275 (projektkonto L52001) til umvælingina.
Fíggjarnevndin 26. juli 2016: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðsfundur 26. juli 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti 8. novmber 2017
Verkætlanin er liðug og gjørd upp. Úrlitið er eitt avlop á 985,63 kr.
Ymiskar avbjóðingar hava verið í verkætlanini tí talan var um gamlan og illa farnan bygning,
men verður mett at úrslitið er væleydnað.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at loka
verkætlanina og at avlopið verður flutt á løgukarmin. Málið verður beint í býráðið umvegis
fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Heðin Mortensen var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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265/17 Flytilig áskoðarapláss o.a. í.s.v. útbyggingina av Høllini á
Hálsi
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Mentamálanevndin
4 Fíggjarnevndin
5 Býráðsfundur
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur
8 Mentamálanevndin
9 Fíggjarnevndin
10 Býráðsfundur
11 Mentamálanevndin
12 Býráðsfundur

Fundardagur
03.05.2017
11.05.2017
26.07.2017
26.07.2017
26.07.2017
28.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
18.10.2017
26.10.2017
16.10.2017
22.11.2017

Málnr.
103/17
135/17
190/17
166/17
188/17
221/17
229/17
228/17
228/17
238/17
262/17
265/17

Journalnr.
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1
17/01304-1

Málslýsing:
Kommunan er væl í gongd við útbyggingina av Høllini á Hálsi við nýggjari høll afturat,
umframt hølir til judo, borðtennis v.m. Umframt nýggjum stórum parkeringsøki, ið er tikið í
nýtslu. Sí mál 14/04763.
Í teirri verkætlanini eru nakrar veitingar, ið eru sonevndar byggiharraveitingar, t.v.s. ikki partur
av arbeiðstøkunum.Talan er um flytiliga áskoðarapláss (teleskop-tribunur), umframt mál,
ljóðanlegg og máltalvur.
Verkætlanarbólkurin fyri útbyggingina hevur gjørt undankanning og viðgerð av
viðurskiftunum. Inn er komin nøkur ref. tilboð. Við støði í teimum kann hugsast t.d. uml. 527
setur í hvørjum enda umframt uml. 148 setur í eystaru langsíðu, umframt part av verandi
setrum. Tað gevur uml. 1500 setur, umframt nøkur standipláss. Tó ávíst fyrivarni fyri
brunafarleiðum v.m.
Endasetrini liggja um kr. 3500 – 4000 setrið og síðusetrini uml. kr. 2500-3000 setrið. Tað
gevur
eina
útreiðslu
á
uml.
4.4
mio.kr
íroknað
kommunalt
mvg.
Hava eisini viðgjørt møguleikan at taka verandi síðutribunur burtur og er tað mett til uml.
1.000 tkr. (krevur detailprojekt) og so setur afturat. Hetta gevur fyrimunin at tilber at koma
longri burtur frá bananum, har trygdarfrástøðan í dag er heldur tepur.
Á fundinum kemur umsitingin at greiða nærri frá málinum við støði tekningum.
Í byggiverkætlanini er ein pulja til ókent og í verandi støðu eru uml. tkr. 2.000 eftir, men enn
er alt ov týðiliga at siga um nakað leypur av í teirri puljuni. Eisini hevur verið umrøddur
møguleikin fyri at “selja” tribunur.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at umrøða spurningin um
flytbar áskoðarapláss v.m. við atliti til møguligar fíggjarligar raðfestingar til 2018.
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Mentamálanevndin 03. mai 2017: Útsett.
Mentamálanevndin 11. mai 2017: Umrøtt.
Ískoyti:
Umsitingin hevur kannað og greinað málið víðari og fingið fleiri tilboð til vega
Viðv. verandi áskoðaraplássum
Sum heild verður mett, at tað er ein fyrimunur at fáa hesar tiknar niður og sett flytilig
áskoðarapláss ístaðin. Tað gevur væl størri fleksibilitet í høllini og betri pláss, umframt at
trygdin í sambandi við dystir gerst betri, tí at leikvøllurin ikki kemur eins tætt uppá
áskoðararnar. Til dystir er frástøðan sum er ov tepur og krevur tað undantak frá galdandi
reglum hjá EHF fyri altjóða dystir. Valið stendur í millum at gera arbeiðið nú í summar ella á
sumri 2018.
Tilboð er komið uppá arbeiðið frá Suðuroyar Betongsaging Sp/f viðv. niðurtøkuni av verandi
áskoðaraplássum og er á uml. 500 tkr. Hetta er nakað lægri enn áður mett, av tí at meðan
arbeiðið uppá nýggju høllina er í gongd, ber í størri mun til at brúka størri amboð og at taka
áskoðaraplássini út í størri pettum og soleiðis gera arbeiðið lættari og skjótari. Avbjóðingin er
hinvegin, at um arbeiðið skal gerast er neyðugt at byrja innan 2-3 vikur fyri ikki at órógva
virksemi í verandi høll í heyst. Onnur avbjóðingin er, at tá áskoðaraplássini eru tikin niður, vil
ganga ein tíð í millum niðurtøkuna og til nýggj eru komin, tó so, at tað er hugsandi at onkrir
fyribils pallar helst kunnu gerast, umframt at størri dystir annars mugu spælast í
Hoyvíkshøllini ella Høllini í Kollafirði. Hartil kemur at gólvið skal gerast o.a. í tí sambandi.
Hetta arbeiðið er mett til kr. 400 tkr.
Viðv. kostnaði á flytiligum áskoðaraplássum
Tilboðini, ið eru innheintaði higartil, eru at rokna sum fyribils tilboð so kommunan kann fáa
eina hylling á kostnaðinum. Ætlanin er at fara í eitt formligt innboðið útboð sbrt.
innkeypspolitikkinum hjá kommununi. Tað er hugsandi at útboðið vil geva nakað lægri prísir
enn teir, sum eru komnir higartil, tó so at endaliga tilgongdin vil staðfesta tað nærri.
Fyribils verður mett, at setur í endunum av høllini kosta uml. 3300 kr./setrið og setur í síðuni
á høllini uml. 2500 kr./setrið (tá íroknað sjálvt anleggið, setur, uppseting v.m.). Fleiri
uppsetingar eru hugsandi, men t.d. kundu verið umleið 1050-1100 endasetur og umleið 600800 síðusetur. T.v.s. ein samlaður mettur kostnaður á umleið 6.000 tkr.
Veitingartíðin til áskoðaraplássini er uml. 3 mánaðir, umframt uppseting á nakrar vikur,
meðan niðurtøkan av verandi áskoðaraplássum er mett til uml. 2-3 vikur.
Ljóðanlegg, máltalvur og mál
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Fyribils verður mett at hesi kunnu útvegast fyri umleið 300-400 tkr.
Fígging
Í verandi støðu ber ikki til at siga um nakað verður at leypa av í sambandi við arbeiðstøkurnar, ið eru í gongd í.s.v. útbyggingina av Høllini á Hálsi. Neyðugt verður við eykajáttan
um henda verkætlan skal fremjast í ár. Tó er hugsandi, at veitingin av flytiligu
áskoðaraplássunum kann fella hinumegin árskiftið.
Málið kemur fyri býráðið aftur, at taka av tilboði.
Tilmæli
Kommunustjorin, trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at samtykkja:
a) at fara undir at taka niður verandi áskoðarapláss á eystaru síðu í verandi høll
b) at fara undir útboð av flytiligum áskoðaraplássum á.v.v. á norðaru síðu, sunnaru síðu og
eystaru síðu.
c) at fara undir at heinta inn tilboð uppá máltalvur v.m.
d) at fíggja verkætlanin av konto 6175 - Umsiting og røkt av fastari ogn (íløgur)
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 26. juli 2017:
Samtykt at taka undir við tilmælinum við tí broyting, at veitingin verður boðin út alment og
beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 26. juli 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. juli 2017: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Tekstur kemur mikudagin.
Mentamálanevndin 28. september 2017: Kunnað varð um málið.
Fíggjarnevndin 28. september 2017: Útsett.
Býráðsfundur 28. september 2017: Tikið av skrá.
Ískoyti
Kommunan hevur havt alment útboð av veiting av flytiligum áskoðaraplássum.
Inn komu fýra boð. Teirra boð vóru:
Eikin/Unisport
Inventartænastan
Laiderz

6.965.436 kr.
5.600.000 kr. og alternativ 5.320.000 kr.
5.876.841 kr.
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5.536.024 kr.

Í útboðstilfarinum var ásett at mett verður um tilboðini við besta lutfall millum fylgjandi
metingartættir:
a). Samlaður kostnaður - 70%
b). Dygd/funktión - 20%
c). Tænasta - 10%
Í sambandi við gjøgnumgongd av tilboðunum kom umsitingin eftir at tilboðini ikki í nøktandi
mun vóru samanberilig. Tí var avgjørt at vita um veitararnir kundu lata inn tilboð uppá á.v.v.
stól ella benkur av samanberiligari góðsku til áskoðaraplássini í endunum.
Allir 4 fingu møguleikan og lótu inn tilboð uppá samanberiligar stólar, ið góvu fylgjandi stig og
samlaður kostnaður
Nema
Laiderz
Eikin/Unisport
Inventartænastan

8,5 stig
10 stig
6,9 stig
8,4 stig

-

6.086.024 kr.
4.927.880 kr.
5.474.564 kr.
5.289.936 kr.

Bert 3 feløg lótu tilboð fyri benkur allastaðni og vóru tey:
Nema
Laiderz
Inventartænastan

9,3 stig
10 stig
8,2 stig

-

5.000.000 kr.
4.850.869 kr.
5.159.270 kr.

Hartil koma eyka plátur til seta undir áskoðaraplássunum í endunum fyri umleið 100.000.kr.
Niðurtøka av verandi áskoðaraplássum og nýtt gólv
Arbeiðstøkurnar eru mettar til 1.200.000 kr.
Mál og máltalvur til nýggju høllina
Mett til umleið 350.000 kr.
Samanlagt
6.577.880, umframt kommunalt MVG – tils. 6.989.000 kr.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at
samtykkja, at kommunan fer undir endaligar samráðingar og gera sáttmála við Laiderz á í
mesta lagi 4.927.880 kr., umframt áseta ein karm á 1.300.000 kr. til niðurtøku av verandi
áskoðaraplássum, gólv vm. og áseta ein karm á 350.000 kr. til mál og máltalvur vm.
Verkætlan á tils. 6.989.000 kr. íroknað kommunalt MVG verður fíggjað av konto 6175 og flutt
á projektkonto L57003. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 16. oktober 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.

Blað nr.: 39
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

Fíggjarnevndin 18. oktober 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við mentamálanevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Býráðsfundur 26. oktober 2017: Samtykt við 7 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass og Gunvør Balle.
Atkvøddu blankt: Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild
Djurhuus, Tróndur Sigurðsson og Heðin Mortensen
Býráðsfundur 22. november 2017: Samtykt við 9 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass, Bjørghild Djurhuus, Heðin Mortensen og Gunvør Balle
Atkvøddi blankt: Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø og Tróndur
Sigurðsson.
[Lagre]
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266/17 Serstøk nevnd at fyrireika nýggjan svimjihyl
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Mentamálanevndin
5 Tekniska nevnd
6 Byggi- og býarskipanarnevndin
7 Náttúru- og umhvørvisnevndin
8 Býráðsfundur
9 Mentamálanevndin
10 Fíggjarnevndin
11 Býráðsfundur
12 Býráðsfundur
13 Mentamálanevndin
14 Býráðsfundur
15 Fíggjarnevndin
16 Býráðsfundur
17 Mentamálanevndin

Fundardagur
23.04.2015
25.05.2016
08.06.2016
15.06.2016
13.06.2016
14.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
06.12.2016
07.12.2016
15.12.2016
26.01.2017
16.10.2017
02.03.2017
15.11.2017
22.11.2017
29.11.2017

Málnr.
83/15
148/16
225/16
174/16
70/16
179/16
46/16
163/16
314/16
402/16
329/16
46/17
266/17
77/17
270/17
266/17
306/17

Journalnr.
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1

Málslýsing:
Til tess skjótt at fáa gongd á at betra umstøðurnar til almenna svimjing og kappingarsvimjing
í høvuðsstaðarøkinum, verður bygginevndin til 50 m svimjihyl tikin av, og í staðin verður
serstøk nevnd við tilvísing til fíggjarnevndina sett at gera allar neyðugar fyrireikingar til
bygging av svimjihøll, herundir at:

-

-

Gera neyva tørvslýsing av nýggjari svimjihøll til almenna svimjing og
kappingarsvimjing, herundir lýsing av, hvussu verandi svimjihallir í
høvuðsstaðarøkinum kunnu nýtast til at nøkta partar av nýtslutørvinum
Gera uppskot til staðseting av nýggjari høll
Gera byggiskrá til verkætlan, herundir hølistørv, teknisk krøv og orkukrøv
Gera kostnaðarmeting og tíðarætlan fyri bygging
Gera rakstrarætlan, t.e. roknað meting um árligar rakstrarkostnaðir
Gera uppskot til fígging, herundir møguleikar at fáa til vega fígging frá
uttanhýsis pørtum

Serstaka nevndin fyri bygging av svimjihøll verður mannað við politiskum umboðum og
umboðum fyri trivnaðarfyrisitingina og teknisku fyrisiting. Fíggjarnevndin setir nevndina, sum í
minsta lagi 2. hvønn mánaða leggur statusfrágreiðing fyri mentamálanevndina og
fíggjarnevndina, ið skal góðkenna arbeiðið.
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Býráðsfundir 23. apríl 2015: Samtykt við 10 atkvøðum fyri og ongari ímóti, at seta serstaka
nevnd undir fíggjarnevndini at fyrireika nýggja svimjihøll við omanfyristandandi
arbeiðssetningi og at velja Elin Lindenskov og Annfinn Brekkstein í nevndina.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørg Dam, Helena Dam á Neystabø,
Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og
Sjúrður Olsen.
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
Bygginevndin hevur 23. mai 2016 samtykt byggiskrá fyri byggiverkætlanina. Byggiskráin er
hjáløgd sum fylgiskjal 1 og svarar hon uppá settu spurningarnar og punktini.
Tó viðv. spurninginum um lýsing av, hvussu verandi svimjihallir í høvuðsstaðarøkinum kunnu
nýtast til at nøkta partar av nýtslutørvinum, er at viðmerkja:
Tórshavnar kommuna hevur fylgjandi svimjihallir:
1). Svimjihøllin í Kollafjarðar skúla.
Verður brúkt bæði til skúlar og stovnar og er opin fyri almenninginum fleiri dagar um vikuna
og alt skúlaárið. Høllin tænir einum lokalum endamáli burturav og er ikki upplagt at broyta
nakað tí viðvíkjandi. Høllin er í góðum standi.
2). Svimjihøllin í eindini á Argjavegi hjá Skúlanum á Fløtum (gl. Argja Skúla). Verður brúkt
burturav til skúlabrúks. Framtíðin er nógv tengd at, hvussu verður við eindini á Argjavegi tá
Skúlin á Fløtum er liðugur í 2020. Uppskotini, ið hava verið nevnd eru til annað kommunalt
endamál, so sum innan eldraøkið og hevur Nám X eisini verið nevnt, tó so at í løtuni verður
arbeitt út frá, at Nám X fer inn í Handilsskúlabygningin. Alt eftir hvat framtíðar endamálið
verður, skal støða takast til, um hylurin framhaldandi skal verða í brúki, ella hølið verður brúkt
til annað endamál. Er ynski at minka um rakstrarkostnaðir er viðkomandi at taka støðu til at
niðurleggja henda hylin. Høllin er í góðum standi.
3). Svimjihøllin í Hesti. Verður vanliga brúkt summarmánaðirnar. Ikki nøkur ætlan fyribils um
nakra broyting. Høllin er í hampiligum standi.
4). Svimjihøllin í Eysturskúlanum. Hylurin verður brúktur til skúlabrúks umframt til kvøldskúla
og aðra undirvísing. Mælt verður til at halda fram við honum óbroytt. Er serliga áhugaverd til
ymiskar sertørvir, umframt skúlabrúks. Er ynski at minka um rakstrarkostnaðir er viðkomandi
at taka støðu til at niðurleggja henda hylin, ið annars er í góðum standi.
5). Svimjihøllin í Gundadali. Er nógv brúkt til alskyns endamál.
Undangóðkenning av ráðgevaratoymum
Umsitingin er í holt við at fyrireika undangóðkenning av ráðgevaratoymum til eina møguliga
hugskotskapping, sum ætlandi fer í gongd um miðjan juni og gongur fram til oktober.
Tilmæli
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Trivnaðarstjórin, tekniski stjóri, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at samtykkja
byggiskránna og at beina málið í býráðið, umvegis byggi- og býarskipanarnevndina, teknisku
nevndina, náttúru- og umhvørvisnevndina og fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 25. mai 2016: Útsett.
Ískoyti
Sbrt. Býráðssamtykt 23. apríl 2015 er talan um eina serstaka nevnd, sum vísir til
fíggjarnevndina. Av teirri orsøk verður viðgerðin av byggiskránni at byrja í fíggjarnevndini,
sum so beinir málið víðari til aðrar nevndir, áðrenn endaliga viðgerð í fíggjarnevndini og
hareftir býráðsviðgerð.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla fíggjarnevndini til at samtykkja byggiskránna og
at beina málið í býráðið umvegis mentamálanevndina, byggi- og býarskipanarnevndina,
teknisku nevndina, náttúru- og umhvørvisnevndina.
Fíggjarnevndin 08. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni og beina málið í
býráðið umvegis mentamálanevndina, teknisku nevnd, byggi- og býarskipanarnevndina og
heilsu- og umhvørvisnevndina.
Tekniska nevnd 13. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
Byggi- og býarskipanarnevndin 14. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
Mentamálanevndin 15. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 16. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
Býráðsfundur 16. juni 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Hugskotskappingin fyri langhyl í Gundadal var útskrivað í august 2016, eftir at Tórshavnar
býráð 16. juni 2016 hevði samtykt byggiskránna fyri langhyl í Gundadali.
Trý ráðgevaratoymi vóru undangóðkend til at luttaka í hugskotskappingini.
Tey eru:
• Toymið Ósbjørn Jacobsen Ark.
• Toymið SNA Ark.
• Toymið Árni Winther Ark.
23. november 2016 lótu toymini inn síni boð uppá loysn og vóru tey latin navnloynt soleiðis,
at dómsnevndin ikki visti, hvat toymið átti hvat uppskot.
2. desember 2016 hevur dómsnevndin gjørt úrskurð og tilmæli í málinum um, hvat uppskot
skal vinna hugkappingina og fáa møguleika at innganga møguliga avtalu um projektering vm.
Sí hjálagt dómsúrskurðin.
Hetta mál er tengt at máli 16/01715 Avtala við Ítróttasamband Føroya um ÍSF-húsið vm., ið
eisini er til viðgerðar í løtuni.
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Á løgukonto 5775 L5610 eru umleið 7.000 tkr. tøkar til verkætlanina. Ætlanin er í næstum at
fara undir nærri greiningar og samráðingar við vinnandi hugskotið og koma aftur til
nevndarviðgerð við nærri greining av heildarkostnaði, tíðarætlan, útboðsleisti og fíggjarætlan.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin,
tekniski
stjórin,
mentamálaleiðari
og
býararkitekurin
mæla
mentamálanevndini til at staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini um vinnandi hugskotið og at
heimila umsitingini til at fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið í
dómsúrskurðinum um møguliga projektering, umframt gerð av tíðarætlan, útboðsleisti,
fíggjarætlan vm. og venda aftur til nevndina við einum uppskoti. Málið verður beint í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 6. desember 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 07. december 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og
beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Mælt verður til at skipa bygginevnd í sambandi við nýggja langhylin samsvarandi vanligu
mannagongdini fyri verkætlanir, har býráðið velur 2 limir.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mælir býráðnum til at velja tveir limir í bygginevndina
fyri nýggjum langhyli.

Býráðsfundur 26. januar 2017: Tikið av skrá.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu Bergun Kass og Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Tekstur kemur mánadagin.
Ískoyti:
Á løgukarminum fyri 2017 eru játtaðar 4.798 tkr. á konto 5775 mentan og frítíð.
Í fjør var hugskotskapping um verkætlanina, ið toymið við SNA ark. v.fl. vunnu. Sbrt.
kappingartreytunum fingu tey bæði toymini sum luttóku, men ikki vunnu, 200 tkr. fyri
luttøkuna.
Seinni í heyst kemur ætlandi til viðgerðar uppskot til sáttmála við vinnandi ráðgevaratoymið
um projektering av verkætlanini.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at játta 420 tkr. av
løgukarminum konto 5775, mentan og frítíð á projektkonto L57015 Svimjihøll. Málið verður
beint í býraðið umvegis fíggjarnevndina.
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Mentamálanevndin 16. oktober 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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267/17 Gøtunøvn á Eystaru Bryggju – møguliga broyta Havnargøtu
Viðgjørt av
1 Gøtunavnanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
30.10.2017
08.11.2017
22.11.2017

Málnr.
7/17
296/17
267/17

Journalnr.
17/03500-2
17/03500-2
17/03500-2

Lýsing av málinum – samandráttur
Tekniska deild heitir á gøtunavnanevndina um at viðgera spurningin, um partur av
Havnargøtu skuldi skift navn. Í skrivi frá Teknisku deild stendur m.a.:
“Vegurin frá Kongabrúnni og allan vegin út á Eystaru Bryggju eitur í dag Havnargøta. Sum er,
eru ongar adressur skrásettar frá rundkoyringini við Skansan og út á Eystaru Bryggju. Sostatt
hava t.d. Farstøðin, Havnarskrivstovan, Taks og allir farmabygningarnir ikki
adressunummur."
Hildið verður, at nevndu bygningar og stovnar t.d. áttu at fingið adressurnar Eystara Bryggja
10, Eystara Bryggja 12 o.s.fr. heldur enn Havnargøta 10, Havnargøta 12 o.s.fr.
Samanborið við Vestaru Bryggju so eitur eingin vegur Eystara Bryggja. Skotið verður upp at
broyta navnið á vegastrekkinum frá rundkoyringini við Skansan og út á bryggjuna frá at eita
Havnargøta til at eita Eystara Bryggja. Mynd er hjáløgd. Sambært uppskotinum skulu
vegateinarnir, ið eru merktir við gulum á myndini, framhaldandi eita Havnargøta, og teinurin
merktur við reyðum skal eita Eystara Bryggja.

Gøtunavnanevndin 30. oktober 2017: Nevndin mælir til, at vegastrekkið frá rundkoyringini
við Skansan og út á bryggjuna fær navnið Eystara Bryggja.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við gøtunavnanevndini.

Mentamálanevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið.
Heðin Mortensen var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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268/17 Gøtunavn til útstykking eystan fyri Dalin Langa
Viðgjørt av
1 Gøtunavnanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
30.10.2017
08.11.2017
22.11.2017

Málnr.
8/17
295/17
268/17

Journalnr.
17/03499-2
17/03499-2
17/03499-2

Lýsing av málinum – samandráttur
Eftir áheitan frá Býarskipanardeildini verður gøtunavnanevndin biðin um at koma við uppskoti
til navn til eina nýggja útstykking í Hoyvík við Dalin Langa. Heitið “við Dalin Langa” er eitt
arbeiðsheiti, og á hjálagda kortinum sæst, hvat øki talan er um.
Økið, sum er ogn hjá Tórshavnar kommunu, verður í kommunuætlanini nevnt
“Heyggurin”. Umsitingin arbeiðir við at gera byggiskrá fyri útstykkingina, og sostatt er í løtuni
ikki greitt, hvussu byggjast skal á økinum.

Gøtunavnanevndin 30. oktober 2017: Nevndin mælir til, at nýggja útstykkingin í Hoyvík fær
navnið «Stórabrekka».
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við gøtunavnanevndini.
Mentamálanevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið.
Heðin Mortensen var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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269/17 "Rundingur" - møgulig broyting ella tillaging av
gøtunavninum

Viðgjørt av
1 Gøtunavnanevndin
2 Gøtunavnanevndin
3 Mentamálanevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
17.07.2017
30.10.2017
08.11.2017
22.11.2017

Málnr.
4/17
5/17
294/17
269/17

Journalnr.
17/02435-1
17/02435-1
17/02435-1
17/02435-1

Málslýsing:
Í sambandi við umbøn um skráseting av arbeiðsadressu til nýggja bygningin hjá
Landssjúkrahúsinum, hevur Umhvørvisstovan víst á, at kommunan átti at broytt navnið á
einum parti av tí vegnum, sum eitur “Rundingur”, til navnið “Álaker”, tí tað hevði samsvarað
betur við viðurskiftini á staðnum, stendur í skrivinum.
Málið verður tí lagt fyri gøtunavnanevndina eftir umbøn frá teknisku deild, og heitt verður á
nevndina um í fyrsta umfari at umrøða málið. Kort eru hjáløgd.

Gøtunavnanevndin 17. juli 2017: Málið umrøtt.
Gøtunavnanevndin 30. oktober 2017: Nevndin mælir til, at vegastrekkið frá «Rundingi» út í
Álaker fær navnið «Álaker».
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við gøtunavnanevndini.
Mentamálanevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið.
Heðin Mortensen var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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270/17 Skúlabygnaður í Tórshavnar kommunu árini 2017-2021
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
13.09.2017
08.11.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
199/17
269/17
265/17
270/17

Journalnr.
17/00298-1
17/00298-1
17/00298-1
17/00298-1

Málslýsing:
Hjálagt er tilmæli um skúlabygnað árini 2017- 2021. Álitið tekur støði í álitinum frá 2012 og í
umrøðu í mentamálanevndini í 2016. Dentur er serliga lagdur á trý evni. Tey eru forskúli,
heildarskúli og Nám X.
Forskúli
Í Tórshavnar kommunu eru tríggir forskúlar. Teir eru í Sankta Frans skúla, Skúlanum á
Argjahamri og í Lítlaskúla. Haraftrat er eitt forskúlallíknadi tilboð í Nólsoyar skúla. Umframt
hetta skipa flestu dagstovnar fyri skúlabólki fyri tey seks ára gomlu børnini.
Skúlaárið 2017/2018 eru 20 børn skrivað inn í forskúla í Skúlanum á Argjahamri, 44 børn eru
skrivað inn í forskúla í Sankta Frans skúla, og 12 børn eru skrivað inn í forskúla í Lítlaskúla.
Flestu foreldur velja at skriva børnini inn í skúlan, har grannabørnini ella børnini, sum tey
hava gingið í barnagarð saman við, fara í skúla. Umráðandi fyri valið er eisini, at skúlaleiðin
ikki er alt ov long. Skulu øll foreldur hava sama møguleika at skriva børn inn í forskúla, er
neyðugt, at forskúlar ella forskúlaliknandi tilboð eru í øllum skúlunum.
Um forskúli verður í øllum skúlunum í kommununi eigur støða at verða tikin til, um forskúli er
tilboðið til tey seks ára gomlu børnini ella um, foreldur skulu hava møguleika antin at velja
forskúla ella skúlabólk í dagstovni. Verður støðan tann, at 6 ára tilboð í dagstovni heldur fram
og forskúlatilboð í skúla, so eigur námsætlan at verða fyri 6 ára tilboðið, soleiðis at talan er
um tvey tilboð á jøvnum føti.
Heildarskúli
Í verandi fólkaskúlaskipan er ábyrgdarbýtið millum land og kommunu tvíbýtt. Henda støða
ger, at tað ikki er so lætt at skapa eina heild í gerandisdagin hjá barninum frá tí, barnið um
morgunin kemur í forskúla ella skúla, og til tað fer heim úr frítíðarskúlanum seinnapartin.
Arbeiðsbólkurin, sum viðgjørdi álitið frá 2012, kemur til ta niðurstøðu, at heildarskúli er rættað
loysnin, treytað av, at skúli og frítíðarskúli eru undir somu leiðslu. Bólkurin metti, at tvíbýtið
millum land og kommunu er ein trupulleiki, og neyðugt er tí at finna eina smidliga loysn,
soleiðis at skúli og frítíðarskúli verða skipað í eitt heildartilboð.
Trivnaðarfyrisitingin/ Mentamáladeildin og Barna- og umgdómsdeildin meta, at fleiri fyrimunir
eru við, at umsitingin skúlaleiðslum, øllum starvsfólkuum í skúlunum og lønarumsitingin
verður kommunal burturav, tí hetta gevur møguleika fyri einum heildartilboði, har skúli og
frítíðarskúli eru í somu skipan
Í fólkaskúlalógini § 55a. stendur, at treytirnar fyri at røkja starv sum skúlaleiðari eru, at
viðkomandi hava fólkaskúlalæraraútbúgving og antin hava nomið ella nema sær góðkenda
leiðsluútbúgving.
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Sambært fólkaskúlalógini § 57 stk. 10 kann landsstýrismanninum verður heimilað at skipa fyri
royndar- og granskingarverkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar og fyrisitingarligar
royndir.
Tað er eitt stórt stig, um Tórshavnar kommuna átekur sær alla umsitingina av øllum
kommunalu fólkaskúlunum í Tórshavnar kommuna í einum. Tí verður mælt til at fara í
samskifti við Mentamálaráðið, um hvussu hetta verður skipað og at søkja um eina
royndarskipan sambært § 57 stk. 10 í tveimum ella av trimum skúlum. Neyðugt verður eisini
at fáa heimild fyri, at ein námsfrøðingur er partur av skúlaleiðsluni.
Í Skúlanum á Argjahamri er frítíðarskúli, forskúli og skúli í sama bygningi og partvís í somu
hølum.
Frá skúlaárinum 2017/2018 eru fyrsti flokkur og frítíðarskúli til fyrsta flokk í Skúlanum á
Fløtum í somu bygningum og somu hølum. Tá nýggi skúlin verður liðugur og tikin í nýtslu í
august 2020, verður frítíðarskúli, forskúli og skúli í sama bygningi og í somu hølum.
Í Sankta Frans skúla eru forskúlin og frítíðarskúli til forskúla í sama bygningi. Smábarnaskúlin
í Sankta Frans skúla er upprunaliga bygdur til frítíðarskúla til forskúla, forskúla og til fyrsta
flokk, men skúlin hevur valt at taka fyrsta flokk inn aftur í høvuðsbygningin.
Í Hoyvíkar skúla eru fyrsti flokkur og frítíðarskúli í lítla skúlanum. Skúli og frítíðarskúli eru í
sama bygningi, men ikki í somu hølum, tó kunnu bæði skúli og frítíðarskúli brúka hølini hvør
hjá øðrum. Klubb 188 heldur eisini til í lítla skúlanum.
Skúlin við Løgmannabreyt er bygdur til skúla og frítíðarskúla til fyrsta og annan flokk.
Skúlaárið 2017/2018 er frítíðarskúli til 3. flokk eisini í bygninginum. Frítíðarskúlin hevur egin
høli, men frítíðarskúli til 3. flokk og skúli brúka somu høli.
Nólsoyar skúli og Látrið samstarva um forskúlatilboðið. Bæði skúli og dagstovnur hava
høliskapasitet til fleiri børn, so ein møguleiki er at skipa heildarskúla í Nólsoy við frítíðaskúla
og skúla í sama bygningi. Ein annar møguleiki er, at savna øll børnini frá vøggustovu til og
við 6. ella 7. flokk í sama bygningi, antin í skúlanum ella í dagstovninum. Hetta krevur tó
nakrar hølistillagingar. Um eitt slíkt tilboð var í skúlanum, kundi ein virknishøll verið bygd á
grundina, har upprunaliga ætlanin var, at svimjihylur skuldi vera.
Mælt verður til at fara undir tilgongd at skipa heildarskúla í Skúlanum á Fløtum frá
skúlaárinum 2020/2021, tá nýggi skúlin verður liðugur og í einum ella tveimum av hinum
skúlunum, har skúli og frítíðarskúli eru í sama bygningi.
Nám X
Í 2010 vórðu allir 10. flokkarnir í Tórshavnar kommunu savnaðir í Eysturskúlanum. Avgerðin
at flyta alla 10-floksundirvísingina til Eysturskúlan var politisk, samsvarandi andanum í
fólkaskúlalógini um deplar av slíkum slag. 10.skúlaaárið fekk heitið Nám X. Nám vísir til, at
her nemur tú tær kunnleika, og X er so 10 talið, sum sipar til 10. árið í skúlanum, haraftrat
stendur tað fyri tí ókenda, sum tú lærir og upplivir í Nám X.
Upprunaliga var ætlanin, at 10. flokkur í Tórshavnar kommunu skuldi vera ein sjálvstøðugur
skúli við egnari leiðslu. Tá Tórshavnar kommuna søkti Mentamálaráðið um heimild at skipa
10. flokkarnar í ein depil við egnari leiðslu, var lógarheimild ikki fyri at skipa 10. flokk, sum ein
sjálvstøðugan skúla. Lógin er broytt síðani tá. Sambært § 4 stk. 2 í fólkaskúlalógini, kunnu
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kommunur ella skúlasambond, sum hava fleiri enn 120 næmingar í 10. flokki við góðkenning
frá landsstýrismanninum skipa ein felags 10. floks skúla við sjálvstøðugari leiðslu.
Í “Eftirmeting av Nám X skúlaárið 2015/2016” og í hoyringum er nógv, sum talar fyri, at Nám
X verður ein sjálvstøðugur skúli í egnum hølum og ikki verður í einum vanligum fólkaskúla,
sum hevur næmingar í øðrum árgangum eisini.
Tá Skúlin á Fløtum flytur í nýggja bygningin í august 2020 verða skúlabygningar tøkir, sum
kunnu hýsa Nám X, og um Nám X flytur úr Eysturskúlanum verður pláss fyri frítíðarskúla og
forskúla í skúlanum.
Tað eru serliga tveir skúlabygningar, sum eru áhugaverdir til Nám X. Teir eru
skúlabygningurin á Argjavegi og skúlabygningurin á Frælsinum.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til:
1). At taka støðu til at stovna forskúla sum tilboð til øll børn frá 2020, ella um verandi
samansetta loysn skal halda fram heilt ella lutvíst saman við ávísari útbygging av
forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020 og í Eysturskúlanum, treytað av, at
Nám X verður sjálvstøðugur skúli og flytur úr Eysturskúlanum.
2). At søkja Mentamálaráðið um møguleikar fyri at fara undir eina royndarskipan við skipan
av heildarskúla í felags leiðsluskipan, har Tórshavnar kommuna fær fulla umsiting av nøkrum
av kommunalu fólkaskúlunum og samanlegging við frítíðarskúlar.
3). At Nám X í 2020 ella fyrr um høli eru tøk, flytur úr Eysturskúlanum og verður skipað sum
sjálvstøðugur skúli.
Staðseting:
1. Skúlabygningurin á Argjavegi (Nýggi parturin av fyrrv. Argja Skúla núverandi Skúlin á
Fløtum – eindin á Argjavegi).
2. Skúlin á Fløtum – eindin á Frælsinum, um so verður, at landið ikki yvirtekur bygningin

Mentamálanevndin 13. september 2017: Viðv. punkt 1: Nevndin tekur undir við at verandi
samansetta loysn við forskúla og 6 ára tilboð heldur fram heilt ella lutvíst saman við ávísari
útbygging av forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020.
Viðv. punkt 2: Samtykt at umsitingin fer í samskifti við MMR at fáa avklárað nærri staklutirnar
í eini slíkari royndarverkætlan og venda aftur til nevndina.
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Viðv. punkt 3: Nevndin tekur undir við at Nám X í 2020 ella tá høli eru tøk, verður skipaður
sum sjálvstøðugur skúli.
Ískoyti
Mentamálanevndin 13. september 2017: Viðv. punkt 1: Nevndin tekur undir við at verandi
samansetta loysn við forskúla og 6 ára tilboð heldur fram heilt ella lutvíst saman við ávísari
útbygging av forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020.
Viðv. punkt 2: Samtykt at umsitingin fer í samskifti við MMR at fáa avklárað nærri staklutirnar
í eini slíkari royndarverkætlan og venda aftur til nevndina.
Viðv. punkt 3: Nevndin tekur undir við at Nám X í 2020 ella tá høli eru tøk, verður skipaður
sum sjálvstøðugur skúli.
Ískoyti
Vegna møguligar fíggjarligar avleiðingar skal hetta mál í býráðið umvegis fíggjarnevndina, tí
verður málið lagt av nýggjum fyri mentamálanevndina av nýggjum. Samstundis er gjørd ein
gjøllari
lýsing
av
løgfrøðiligu
viðurskiftunum
í
málinum.
Viðvíkjandi punkti 1 í samtykt mentamálanevndarinnar um forskúla verður víst til
fólkaskúlalógina § 4 stk. 4, har tað er ásett, at kommunum kann verða loyvt at seta 1 árs
forskúlaflokk/ar á stovn, og § 4 í kunngerð um skipan og læring í forskúla, har tað er ásett, at
landsstýrismaðurin kann eftir umsókn loyva kommunu at seta á stovn forskúlaflokk, í hesum
førum í Skúlanum á Fløtum, har rúm er fyri trimum forskúlaflokkum.
Punkt 1 verður lagt fyri nevndir og býráðið til støðutakan soleiðis, at fyrireikingar til skipan av
forskúla í Skúlanum á Fløtum kunnu fara í gongd og góðkenning landsstýrismansins fáast til
vega, eins og at fyrireikingar at skipa frítíðarskúla til forskúlan kunnu fara í gongd.
Viðvíkjandi punkti 2 í samtykt mentamálanevndarinnar um royndarverkætlan verður víst til
fólkaskúlalógina § 57 stk. 10, har tað verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri
royndar- og granskingarverkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar og fyrisitingarligar
royndir.
Í hesum føri verður við býráðsins samtykt farið undir nærri samskifti og samstarv við
Mentamálaráðið við atliti til at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarverkætlan, ið so
verður løgd fyri býráðið.
Viðvíkjandi punkti 3 í samtykt mentamálanevndarinnar um Nám X sum sjálvstøðugur skúli
verður víst til fólkaskúlalógina § 4. stk. 2, har tað er ásett, at kommunur, sum hava 120 ella
fleiri næmingar í 10. flokki, kunnu við góðkenning landsstýrismansins skipa ein felags 10.
floks skúla við sjálvstøðugari leiðslu fyri allar 10. floks næmingar í kommununi.
Punkt 3 verður lagt fyri býráðið til støðutakan soleiðis, at umsitingin kann fara undir tilgongd
at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at staðfesta samtyktina hjá mentamálanevndini 13. september um
forskúla soleiðis, at fyrireikingar at seta á stovn forskúla í Skúlanum á Fløtum við tilhoyrandi
frítíðarskúla kunnu fara í gongd, harundir at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
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Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla eisini
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at samskifta og samstarva við
Mentamálaráðið um at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarskipan, ið so verður
løgd fyri nevndir og býráðið til endaliga viðgerð.
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mentamálanevndini til at samtykkja,
at umsitingin fer undir tilgongd at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu, harundir
at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.

Mentamálanevndin 13. september 2017: Viðv. punkt 1: Nevndin tekur undir við at verandi
samansetta loysn við forskúla og 6 ára tilboð heldur fram heilt ella lutvíst saman við ávísari
útbygging av forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020.
Viðv. punkt 2: Samtykt at umsitingin fer í samskifti við MMR at fáa avklárað nærri staklutirnar
í eini slíkari royndarverkætlan og venda aftur til nevndina.
Viðv. punkt 3: Nevndin tekur undir við at Nám X í 2020 ella tá høli eru tøk, verður skipaður
sum sjálvstøðugur skúli.
Ískoyti
Vegna møguligar fíggjarligar avleiðingar skal hetta mál í býráðið umvegis fíggjarnevndina, tí
verður málið lagt av nýggjum fyri mentamálanevndina av nýggjum. Samstundis er gjørd ein
gjøllari
lýsing
av
løgfrøðiligu
viðurskiftunum
í
málinum.
Viðvíkjandi punkti 1 í samtykt mentamálanevndarinnar um forskúla verður víst til
fólkaskúlalógina § 4 stk. 4, har tað er ásett, at kommunum kann verða loyvt at seta 1 árs
forskúlaflokk/ar á stovn, og § 4 í kunngerð um skipan og læring í forskúla, har tað er ásett, at
landsstýrismaðurin kann eftir umsókn loyva kommunu at seta á stovn forskúlaflokk, í hesum
førum í Skúlanum á Fløtum, har rúm er fyri trimum forskúlaflokkum.
Punkt 1 verður lagt fyri nevndir og býráðið til støðutakan soleiðis, at fyrireikingar til skipan av
forskúla í Skúlanum á Fløtum kunnu fara í gongd og góðkenning landsstýrismansins fáast til
vega, eins og at fyrireikingar at skipa frítíðarskúla til forskúlan kunnu fara í gongd.
Viðvíkjandi punkti 2 í samtykt mentamálanevndarinnar um royndarverkætlan verður víst til
fólkaskúlalógina § 57 stk. 10, har tað verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri
royndar- og granskingarverkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar og fyrisitingarligar
royndir.
Í hesum føri verður við býráðsins samtykt farið undir nærri samskifti og samstarv við
Mentamálaráðið við atliti til at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarverkætlan, ið so
verður løgd fyri býráðið.
Viðvíkjandi punkti 3 í samtykt mentamálanevndarinnar um Nám X sum sjálvstøðugur skúli
verður víst til fólkaskúlalógina § 4. stk. 2, har tað er ásett, at kommunur, sum hava 120 ella
fleiri næmingar í 10. flokki, kunnu við góðkenning landsstýrismansins skipa ein felags 10.
floks skúla við sjálvstøðugari leiðslu fyri allar 10. floks næmingar í kommununi.
Punkt 3 verður lagt fyri býráðið til støðutakan soleiðis, at umsitingin kann fara undir tilgongd
at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu.
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Tilmæli
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at staðfesta samtyktina hjá mentamálanevndini 13. september um
forskúla soleiðis, at fyrireikingar at seta á stovn forskúla í Skúlanum á Fløtum við tilhoyrandi
frítíðarskúla kunnu fara í gongd, harundir at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla eisini
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at samskifta og samstarva við
Mentamálaráðið um at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarskipan, ið so verður
løgd fyri nevndir og býráðið til endaliga viðgerð.
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mentamálanevndini til at samtykkja,
at umsitingin fer undir tilgongd at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu, harundir
at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Mentamálanevndin 13. september 2017: Viðv. punkt 1: Nevndin tekur undir við at verandi
samansetta loysn við forskúla og 6 ára tilboð heldur fram heilt ella lutvíst saman við ávísari
útbygging av forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020.
Viðv. punkt 2: Samtykt at umsitingin fer í samskifti við MMR at fáa avklárað nærri staklutirnar
í eini slíkari royndarverkætlan og venda aftur til nevndina.
Viðv. punkt 3: Nevndin tekur undir við at Nám X í 2020 ella tá høli eru tøk, verður skipaður
sum sjálvstøðugur skúli.
Ískoyti
Vegna møguligar fíggjarligar avleiðingar skal hetta mál í býráðið umvegis fíggjarnevndina, tí
verður málið lagt av nýggjum fyri mentamálanevndina av nýggjum. Samstundis er gjørd ein
gjøllari
lýsing
av
løgfrøðiligu
viðurskiftunum
í
málinum.
Viðvíkjandi punkti 1 í samtykt mentamálanevndarinnar um forskúla verður víst til
fólkaskúlalógina § 4 stk. 4, har tað er ásett, at kommunum kann verða loyvt at seta 1 árs
forskúlaflokk/ar á stovn, og § 4 í kunngerð um skipan og læring í forskúla, har tað er ásett, at
landsstýrismaðurin kann eftir umsókn loyva kommunu at seta á stovn forskúlaflokk, í hesum
førum í Skúlanum á Fløtum, har rúm er fyri trimum forskúlaflokkum.
Punkt 1 verður lagt fyri nevndir og býráðið til støðutakan soleiðis, at fyrireikingar til skipan av
forskúla í Skúlanum á Fløtum kunnu fara í gongd og góðkenning landsstýrismansins fáast til
vega, eins og at fyrireikingar at skipa frítíðarskúla til forskúlan kunnu fara í gongd.
Viðvíkjandi punkti 2 í samtykt mentamálanevndarinnar um royndarverkætlan verður víst til
fólkaskúlalógina § 57 stk. 10, har tað verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri
royndar- og granskingarverkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar og fyrisitingarligar
royndir.
Í hesum føri verður við býráðsins samtykt farið undir nærri samskifti og samstarv við
Mentamálaráðið við atliti til at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarverkætlan, ið so
verður løgd fyri býráðið.
Viðvíkjandi punkti 3 í samtykt mentamálanevndarinnar um Nám X sum sjálvstøðugur skúli
verður víst til fólkaskúlalógina § 4. stk. 2, har tað er ásett, at kommunur, sum hava 120 ella
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fleiri næmingar í 10. flokki, kunnu við góðkenning landsstýrismansins skipa ein felags 10.
floks skúla við sjálvstøðugari leiðslu fyri allar 10. floks næmingar í kommununi.
Punkt 3 verður lagt fyri býráðið til støðutakan soleiðis, at umsitingin kann fara undir tilgongd
at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at staðfesta samtyktina hjá mentamálanevndini 13. september um
forskúla soleiðis, at fyrireikingar at seta á stovn forskúla í Skúlanum á Fløtum við tilhoyrandi
frítíðarskúla kunnu fara í gongd, harundir at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla eisini
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at samskifta og samstarva við
Mentamálaráðið um at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarskipan, ið so verður
løgd fyri nevndir og býráðið til endaliga viðgerð.
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mentamálanevndini til at samtykkja,
at umsitingin fer undir tilgongd at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu, harundir
at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Mentamálanevndin 13. september 2017: Viðv. punkt 1: Nevndin tekur undir við at verandi
samansetta loysn við forskúla og 6 ára tilboð heldur fram heilt ella lutvíst saman við ávísari
útbygging av forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020.
Viðv. punkt 2: Samtykt at umsitingin fer í samskifti við MMR at fáa avklárað nærri staklutirnar
í eini slíkari royndarverkætlan og venda aftur til nevndina.
Viðv. punkt 3: Nevndin tekur undir við at Nám X í 2020 ella tá høli eru tøk, verður skipaður
sum sjálvstøðugur skúli.
Ískoyti
Vegna møguligar fíggjarligar avleiðingar skal hetta mál í býráðið umvegis fíggjarnevndina, tí
verður málið lagt av nýggjum fyri mentamálanevndina av nýggjum. Samstundis er gjørd ein
gjøllari
lýsing
av
løgfrøðiligu
viðurskiftunum
í
málinum.
Viðvíkjandi punkti 1 í samtykt mentamálanevndarinnar um forskúla verður víst til
fólkaskúlalógina § 4 stk. 4, har tað er ásett, at kommunum kann verða loyvt at seta 1 árs
forskúlaflokk/ar á stovn, og § 4 í kunngerð um skipan og læring í forskúla, har tað er ásett, at
landsstýrismaðurin kann eftir umsókn loyva kommunu at seta á stovn forskúlaflokk, í hesum
førum í Skúlanum á Fløtum, har rúm er fyri trimum forskúlaflokkum.
Punkt 1 verður lagt fyri nevndir og býráðið til støðutakan soleiðis, at fyrireikingar til skipan av
forskúla í Skúlanum á Fløtum kunnu fara í gongd og góðkenning landsstýrismansins fáast til
vega, eins og at fyrireikingar at skipa frítíðarskúla til forskúlan kunnu fara í gongd.
Viðvíkjandi punkti 2 í samtykt mentamálanevndarinnar um royndarverkætlan verður víst til
fólkaskúlalógina § 57 stk. 10, har tað verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri
royndar- og granskingarverkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar og fyrisitingarligar
royndir.
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Í hesum føri verður við býráðsins samtykt farið undir nærri samskifti og samstarv við
Mentamálaráðið við atliti til at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarverkætlan, ið so
verður løgd fyri býráðið.
Viðvíkjandi punkti 3 í samtykt mentamálanevndarinnar um Nám X sum sjálvstøðugur skúli
verður víst til fólkaskúlalógina § 4. stk. 2, har tað er ásett, at kommunur, sum hava 120 ella
fleiri næmingar í 10. flokki, kunnu við góðkenning landsstýrismansins skipa ein felags 10.
floks skúla við sjálvstøðugari leiðslu fyri allar 10. floks næmingar í kommununi.
Punkt 3 verður lagt fyri býráðið til støðutakan soleiðis, at umsitingin kann fara undir tilgongd
at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at staðfesta samtyktina hjá mentamálanevndini 13. september um
forskúla soleiðis, at fyrireikingar at seta á stovn forskúla í Skúlanum á Fløtum við tilhoyrandi
frítíðarskúla kunnu fara í gongd, harundir at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla eisini
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at samskifta og samstarva við
Mentamálaráðið um at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarskipan, ið so verður
løgd fyri nevndir og býráðið til endaliga viðgerð.
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mentamálanevndini til at samtykkja,
at umsitingin fer undir tilgongd at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu, harundir
at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Mentamálanevndin 13. september 2017: Viðv. punkt 1: Nevndin tekur undir við at verandi
samansetta loysn við forskúla og 6 ára tilboð heldur fram heilt ella lutvíst saman við ávísari
útbygging av forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020.
Viðv. punkt 2: Samtykt at umsitingin fer í samskifti við MMR at fáa avklárað nærri staklutirnar
í eini slíkari royndarverkætlan og venda aftur til nevndina.
Viðv. punkt 3: Nevndin tekur undir við at Nám X í 2020 ella tá høli eru tøk, verður skipaður
sum sjálvstøðugur skúli.
Ískoyti
Vegna møguligar fíggjarligar avleiðingar skal hetta mál í býráðið umvegis fíggjarnevndina, tí
verður málið lagt av nýggjum fyri mentamálanevndina av nýggjum. Samstundis er gjørd ein
gjøllari
lýsing
av
løgfrøðiligu
viðurskiftunum
í
málinum.
Viðvíkjandi punkti 1 í samtykt mentamálanevndarinnar um forskúla verður víst til
fólkaskúlalógina § 4 stk. 4, har tað er ásett, at kommunum kann verða loyvt at seta 1 árs
forskúlaflokk/ar á stovn, og § 4 í kunngerð um skipan og læring í forskúla, har tað er ásett, at
landsstýrismaðurin kann eftir umsókn loyva kommunu at seta á stovn forskúlaflokk, í hesum
førum í Skúlanum á Fløtum, har rúm er fyri trimum forskúlaflokkum.
Punkt 1 verður lagt fyri nevndir og býráðið til støðutakan soleiðis, at fyrireikingar til skipan av
forskúla í Skúlanum á Fløtum kunnu fara í gongd og góðkenning landsstýrismansins fáast til
vega, eins og at fyrireikingar at skipa frítíðarskúla til forskúlan kunnu fara í gongd.
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Viðvíkjandi punkti 2 í samtykt mentamálanevndarinnar um royndarverkætlan verður víst til
fólkaskúlalógina § 57 stk. 10, har tað verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri
royndar- og granskingarverkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar og fyrisitingarligar
royndir.
Í hesum føri verður við býráðsins samtykt farið undir nærri samskifti og samstarv við
Mentamálaráðið við atliti til at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarverkætlan, ið so
verður løgd fyri býráðið.
Viðvíkjandi punkti 3 í samtykt mentamálanevndarinnar um Nám X sum sjálvstøðugur skúli
verður víst til fólkaskúlalógina § 4. stk. 2, har tað er ásett, at kommunur, sum hava 120 ella
fleiri næmingar í 10. flokki, kunnu við góðkenning landsstýrismansins skipa ein felags 10.
floks skúla við sjálvstøðugari leiðslu fyri allar 10. floks næmingar í kommununi.
Punkt 3 verður lagt fyri býráðið til støðutakan soleiðis, at umsitingin kann fara undir tilgongd
at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at staðfesta samtyktina hjá mentamálanevndini 13. september um
forskúla soleiðis, at fyrireikingar at seta á stovn forskúla í Skúlanum á Fløtum við tilhoyrandi
frítíðarskúla kunnu fara í gongd, harundir at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla eisini
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at samskifta og samstarva við
Mentamálaráðið um at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarskipan, ið so verður
løgd fyri nevndir og býráðið til endaliga viðgerð.
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mentamálanevndini til at samtykkja,
at umsitingin fer undir tilgongd at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu, harundir
at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Mentamálanevndin 13. september 2017: Viðv. punkt 1: Nevndin tekur undir við at verandi
samansetta loysn við forskúla og 6 ára tilboð heldur fram heilt ella lutvíst saman við ávísari
útbygging av forskúlanum, sum kemur við Skúlanum á Fløtum í 2020.
Viðv. punkt 2: Samtykt at umsitingin fer í samskifti við MMR at fáa avklárað nærri staklutirnar
í eini slíkari royndarverkætlan og venda aftur til nevndina.
Viðv. punkt 3: Nevndin tekur undir við at Nám X í 2020 ella tá høli eru tøk, verður skipaður
sum sjálvstøðugur skúli.
Ískoyti
Vegna møguligar fíggjarligar avleiðingar skal hetta mál í býráðið umvegis fíggjarnevndina, tí
verður málið lagt av nýggjum fyri mentamálanevndina av nýggjum. Samstundis er gjørd ein
gjøllari
lýsing
av
løgfrøðiligu
viðurskiftunum
í
málinum.
Viðvíkjandi punkti 1 í samtykt mentamálanevndarinnar um forskúla verður víst til
fólkaskúlalógina § 4 stk. 4, har tað er ásett, at kommunum kann verða loyvt at seta 1 árs
forskúlaflokk/ar á stovn, og § 4 í kunngerð um skipan og læring í forskúla, har tað er ásett, at
landsstýrismaðurin kann eftir umsókn loyva kommunu at seta á stovn forskúlaflokk, í hesum
førum í Skúlanum á Fløtum, har rúm er fyri trimum forskúlaflokkum.
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Punkt 1 verður lagt fyri nevndir og býráðið til støðutakan soleiðis, at fyrireikingar til skipan av
forskúla í Skúlanum á Fløtum kunnu fara í gongd og góðkenning landsstýrismansins fáast til
vega, eins og at fyrireikingar at skipa frítíðarskúla til forskúlan kunnu fara í gongd.
Viðvíkjandi punkti 2 í samtykt mentamálanevndarinnar um royndarverkætlan verður víst til
fólkaskúlalógina § 57 stk. 10, har tað verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri
royndar- og granskingarverkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar og fyrisitingarligar
royndir.
Í hesum føri verður við býráðsins samtykt farið undir nærri samskifti og samstarv við
Mentamálaráðið við atliti til at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarverkætlan, ið so
verður løgd fyri býráðið.
Viðvíkjandi punkti 3 í samtykt mentamálanevndarinnar um Nám X sum sjálvstøðugur skúli
verður víst til fólkaskúlalógina § 4. stk. 2, har tað er ásett, at kommunur, sum hava 120 ella
fleiri næmingar í 10. flokki, kunnu við góðkenning landsstýrismansins skipa ein felags 10.
floks skúla við sjálvstøðugari leiðslu fyri allar 10. floks næmingar í kommununi.
Punkt 3 verður lagt fyri býráðið til støðutakan soleiðis, at umsitingin kann fara undir tilgongd
at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at staðfesta samtyktina hjá mentamálanevndini 13. september um
forskúla soleiðis, at fyrireikingar at seta á stovn forskúla í Skúlanum á Fløtum við tilhoyrandi
frítíðarskúla kunnu fara í gongd, harundir at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Trivnaðarstjórin, leiðarin á Barna- og Ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla eisini
mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at samskifta og samstarva við
Mentamálaráðið um at lýsa eina skipan við heildarskúla sum royndarskipan, ið so verður
løgd fyri nevndir og býráðið til endaliga viðgerð.
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mentamálanevndini til at samtykkja,
at umsitingin fer undir tilgongd at skipa Nám X sum skúla við sjálvstøðugari leiðslu, harundir
at fáa til vega góðkenning landsstýrismansins.
Mentamálanevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið umvegis fíggjarnevndini.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 22. november 2017: Annika Olsen fór av fundi, meðan málið varð viðgjørt.
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Skoytubreytin var fyrstu ferð sett upp í 2011 og hevur síðani verið opin uml. 2 mánaðir á
hvørjum ári kring ársskiftið. Ymiskt er, hvussu tað hevur hilnast við rakstrinum, men sum
heild góð undirtøka.
Á kontu 5716 Skoytubreyt er ikki tøk fígging til at breytin letur upp hetta tíðarskeiðið.
Útgreining viðv. tørvi á eykajáttan í sambandi við uppseting, rakstur og niðurtøku av
skoytubreyt – desember 2016 til og við januar 2017.
Farna tíðarskeið var dagligi raksturin útveittur til privatan veitara. Harumframt eru ymiskar
útreiðslur í sambandi við flutning, tilfar vm. Hallarumsitingin (Ítróttaanlegg) hevur ábyrgd av
anlegginum. Inntøkurnar frá skoytubreytini fara til kontuna.
Leysliga mett er talan um fylgjandi útreiðslur og inntøkur:
Rakstraravtala, uppseting o.a. kr. 270.000 fyri tíðarskeiðið.
Ravmagnsútreiðslur mettar til uml. kr. 120-160.000 fyri tíðarskeiðið.
Atgongumerkjainntøkur mettar til uml. kr. 120-160.000 fyri tíðarskeiðið.
Samlaður fíggjartørvur fyri tíðarskeiðið umleið kr. 270.000 um óvissa viðvíkjandi inntøkum og
ravmagni umleið kr. 30.000. Í alt kr. 300.000.
Ikki er endaliga avrátt viðvíkjandi staðseting.
Standurin og tøknin á verandi skoytubreyt er um at vera ótíðarhóskandi, men verður mett at
hon kann roynast einaferð enn.
Tilmæli:
Miðfyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin mæla fíggjarnevndini til at játta á kontu 5716
Skoytubreyt kr. 300.000 fyri 2016 at fíggja av kontu 20910 Aðrar inntøkur.

Blað nr.: 59
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

Fíggjarnevndin 16. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 16. november 2016: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 30. november 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Skoytubreytin er í ringum standi (bæði kølianlegg og slangur), og verður ikki mett ráðiligt at
halda fram við verandi anleggi. Mett verður, at hon eigur at verða burturbeind nú, tí
goymsluplássið á Hjalla kostar Ítróttaranleggum einar 65 tkr. um árið.
Um ynski er framhaldandi at hava eina skoytubreyt, ber til at velja millum eina líknandi tøkni
við nýggjum og betri kølianleggi ella eina sonevnda íslíkisbreyt (kunstísbreyt). Ein breyt á 20
m x 30 m (uml. 600 m2) og annað tilhoyr, kostar leysliga mett (ref. prísir) uml. 1.000 tkr.
Niðanfyri
er
leinkja
til
íslíkisbreyt
https://drive.google.com/file/d/0B44uDuymJfBeeTEtRmdiVWx5Y0E/view
Peningur er ikki settur av til endamálið, og má um so er raðfestast í 2017 ella seinni.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at
Ítróttaanlegg kann burturbeina gomlu skoytibreytina.
Mentamálanevndin 05. apríl 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti
Ynski er sett fram at fáa eina skoytubreyt aftur í býin til komandi vetur. Í hesum sambandi eru
tveir høvuðsspurningar at greiða.
Tann fyrri er ein møgulig staðseting, ið eisini ger av, hvussu stór breytin kann vera. Farnu
tvey árini hevur hon staðið á Vaglinum, og áðrenn tað nøkur ár í garðinum við Finsen (fyrrv.
kommunuskúlagarðurin) og á Skálatrøð. Fylgjandi møguleikar eru hugsandi til komandi
staðseting.
- Vaglið
- Skálatrøð
- Í Gundadali við Gundadalshøllina (tó har er ein avbjóðing viðv. plássi og atkomu í sambandi
við komandi útbygging av Tórsvølli)
- Í Gundadali á parkeringsøkinum við Ovara vøll
Á flestu av hesum støðunum vilja vera ávísar ella størri avbjóðingar. Harumframt er
spurningur, hvat umhvørvi breytin skal vera partur av. Farnu árini hevur breytin vanliga verið
opin í desember og januar á hvørjum vetri.
Annar spurningurin er kostnaðurin. Fyribils metingar eru, at ein vanlig breyt við ektaðum ísi,
umframt ymiska útgerð vil kosta umleið 1.000 tkr. og somuleiðis ein íslíkisbreyt. Fremsti
fyrimunurin við íslíkisbreyt er, at hon ikki brúkar streym, men kannað eigur at verða, hvussu
ein slík roynist ella upplivist um so er, at ynskið er at útvega eina slíka.
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Umframt løgukostna er eisini neyðugt við ávísari nettojáttan til raksturin, tí higartil hava
gjøldini ikki dekkað allan raksturin og uppseting, tó so, at helst ber til at hækka gjøldini nakað
uttan at tað vil ávirka eftirspurningin hjá brúkarunum stórvegis.
Skal nýggj breyt verða tøk at taka í nýtslu síðst í november, skal berast skjótt at.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til:
a) at taka støðu til, um nýggj skoytubreyt skal fáast til vega, og um so er, at taka støðu til
fíggingina av hesum
b) at umrøða møguliga staðsetingar og beina tann spurningin til byggi- og
býarskipanarnevndina til viðgerðar.
Mentamálanevndin 15. juni 2017: Samtykt at taka undir við at fáa til vega nýggja
skoytibreyt, at staðseta hana í miðbýnum og beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina.
Ískoyti:
Tað eru avmarkaðir møguleikar í miðbýnum í mun til staðseting til skoytubreyt og stødd.
Í sambandi við framtíðar býarplanlegging av býnum, kundi skoytubreytin verið hugsað inn
sum ein liður í eini langtíðarloysn, t.d. sum ein partur av torginum í Vágsbotni ella á
Skálatrøð, tá Tjóðleikhúsið gerst aktuelt. Staðsetingin á Vaglinum seinnu árini hevur eisini
verið væl móttikin av brúkarum.
Niðanfyristandandi uppskot leggja upp til skoytubreytir, ið lættliga kunnu setast upp og takast
niður aftur. Staðsetingar kunnu roynast, so funnið verður fram til bestu langtíðarloysnina at
staðseta eina skoytubreyt, antin um talan er um eina loysn í miðbýnum ella í sambandi við
eina møguliga multihøll.
Í sambandi við spurningin um møguliga staðseting av skoytubreytini, er býarskipanardeildin
komin fram til tríggjar møguleikar, umframt at víst verður á nøkur alternativ, sí kortskjal
journal nr. 16/04312-7:
Vágsbotnur
Torgið í Vágsbotni er ein liður í miðbýarætlanini, og tað er væl hugsandi, at ein skoytubreyt
kann gerast ein støðug (vetrar)loysn í sambandi við eina dagføring av verandi skipan á
økinum. Økið liggur í hjartanum í miðbýnum og við trappuni sum áskoðarpláss og
kaffistovunum út eftir bryggjukantinum er hetta ein eyðsæð staðseting í mun til
býarplanleggingina og býarlívið. Pláss er fyri eini skoytubreyt áleið 400 m2, og kundi
staðsetingin verið roynd sum ein fyribils verkætlan í sambandi við dagføringina av verandi
skipan á økinum.
Vaglið
Her hevur skoytubreytin staðið áður, og hevur tað riggað væl, hóast hendinga mótmæli er
komið um at handlar missa viðskiftafólk. Pláss er fyri eini skoytubreyt áleið 400 m2.
Við Bókhandilin
Triðja uppskotið er at staðseta eina skoytubreyt millum Tinghúsvøllin og Bókhandilin. Henda
loysnin er ikki roynd áður, men økið liggur eisini í hjartanum í miðbýnum og kann virka fyri, at
skoytubreytin gerst sjónlig í býarmyndini og tískil virkar dragandi fyri fólk til gongu. Pláss er
fyri eini skoytuberyt áleið 250-350 m2.
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Harafturat ber til at vísa á nakrar alternativar staðsetingar:
- Skálatrøð, óavmarkað stødd. Uml. 400 m2
- Frúutrøð, økið liggur ikki í miðbýnum, men eitt uppskot til staðseting, har breytin helst
kann standa longri enn á Vaglinum, um tørvur er á tí, uml. 500 m2
- á Glasheyggi, ikki mitt í býnum, men eitt uppskot til staðseting, har breytin helst kann
standa longri enn á Vaglinum, um tørvur er á tí, uml. 400 m2
Í øllum uppskotunum omanfyri skulu atlit takast til ferðslu og parkering.
Viðmerkjast skal, at øll uppskotini á kortskjalinum eru vegleiðandi og kunnu tillagast økið.
Skjøl:
Uppskot um staðseting til skoytubreyt 16/04312-7
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla nevndini til at samtykkja staðsetingina í
Vágsbotni ella at vísa á eina av útvaldu staðsetingunum omanfyri og at beina málið í
fíggjarnevndina og býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. september 2017: Samtykt at fáa staðsetingina í
Vágsbotni betur lýsta, at leggja fyri aftur á næsta fundi.
Ískoyti.
Gjørdar eru ávísar forkanningar viðv. møguleikum fyri keypi og leigu av eini skoytubreyt við
ísi. Ymiskar tekniskar loysnir eru møguligar. Eitt nú við gummislangum ella alurørum í sjálvari
ísskoytubreytini, umframt kølikompressara. Aðra útgerð til breytina eigur Ítróttaanlegg longu
frá undanfarnu skoytubreyt. Veljast kann eisini at keypa bandar, ið eru gjørdir til endamálið
ella brúka ta sjálvgjørdu loysnina, ið Ítróttaanlegg hevur gjørt og brúkt higartil. Ávís sparing er
í
tí.
Vegna knappa tíð verður mett frægast at leiga eina skoytubreyt (stødd umleið 20 m x 25 m)
og kunnu so fyrireikingar verða gjørdar til at fyrireika keyp av eini skoytubreyt til sesongina
2018/19.
Til
ber
bæði
til
at
keypa
eina
nýggja
breyt
og
brúktar.
Fyri leigu av eini breyt, umframt flutning, tilgerð av lendinum undir breytini og uppseting v.m.
verður mett neyðugt við eini játtan á uml. 600 tkr. Roynt verður at fáa til vega tvey tilboð uppá
leigu av skoytubreyt.
Keyp er eisini møguligt og krevur tá eina játtan á tils. umleið 2 mio.kr.
Fígging er sum er ikki tøk á konto 5716 Skoytubreytin.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at leiga eina ísskoytubreyt til sesongina
2017/18 og í hesum sambandi játta kr. 600.000 til kontu 5716 skoytubreyt.
Miðfyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin mæla til játta kr. 600.000 av kontu 20910 aðrar
inntøkur til kontu 5716 skoytubreyt
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Mentamálanevndin 28. september 2017: Ein meiriluti, Gunvør Balle, Turið Horn og Marin
Katrina Frýdal, tekur undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Halla Samuelsen, mæla til at skoytubreytin heldur verður
keypt enn leiga og at finna eina endaliga staðseting til eina framtíðar skoytubreyt í
miðbýnum.
Fíggjarnevndin 28. september 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, tekur undir við minnilutanum i
mentamálanevndini og vísir á, at leigan av skoytubreyt ikki er boðin út.
Býráðsfundur 28. september 2017: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Heðin Mortensen, um
at taka undir við minnilutanum í mentamálanevndini 28. september 2017, ið fall við 6
atkvøðum fyri og 7 ímóti.
Fyri atkvøddu:
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørg Dam, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen
Ímóti atkvøddu:
Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen
og Bergun Kass
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 8 atkvøðum fyri
og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu:
Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Bergun Kass,
Annfinn Brekkstein og Gunvør Balle.
Ímóti atkvøddu:
Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørg Dam, Tróndur Sigurðsson og Heðin
Mortensen
Býráðsfundur 26. oktober 2017: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð
samtykt við 8 atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass, Annfinn Brekkstein og Gunvør Balle
Ímóti atkvøddu: Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Eftir at umsitingin hevur kannað Vágsbotn sum uppskot til staðseting av skoytubreyt, eru fleiri
upplýsingar at taka atlit til.
Umboð frá teknisku deild og vegadeildini halda sum nú er ikki, at Vágsbotnur er ein egnað
staðseting til skoytubreyt í ár, hetta eisini orsakað av stuttum skotbrái til skoytubreytin skal
setast upp.
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Víst verður á, at hæddarmunurin frá lægsta punkti við Kallkyn til hægsta punkt við Mylnugøtu
er 75 cm. Ein uppfylling fyri at fáa alt økið uppá 380 m 2 vatnrætt kemur at krevja uml. 250 m3
av fyllu ella svarandi til 20 billess.
Tilfarið verður lánt frá goymsluni hjá Tórshavnar kommunu við Oyggjarvegin, síðani
lessað/koyrt oman til Vágsbotn og planerað út og trumlað. Tá breytin skal takast niður aftur,
verður tilfarið grivið uppaftur og koyrt á goymsluna aftur. Vegadeildin metir, at hetta kemur at
kosta umleið kr. 50.000. Afturat hesum arbeiði skulu kantar byggjast kring økið, sum heldur
fylluna.
Afturat omanfyri nevndu avbjóðingum við Vágsbotni sum uppskot til skoytubreyt kunnu
nevnast:
- Avbjóðingar kunnu standast av, at vegabrunnurin, sum tekur tað mesta av
yvirflatuvatni í økinum, fer í fylluna.
- Tvær ljósmastrar skulu flytast ella takast burtur.
- Ferðslan skal umleggjast.
- Nólsoyar Páll kemur at standa við ísi upp til knøini.
- Streymveitingin á økinum er í løtuni ikki nøktandi til eina skoytubreyt, sum krevur 160
KW.
Umsitingin metir tí, at besta loysnin til at staðseta skoytubreytina hendan veturin er á
Vaglinum. Parkeringsplássini verða rættaði upp við skervi, soleiðis at breytin verður vatnrætt.
Samstundis kann umsitingin arbeiða víðari við at staðseta skoytubreytina í Vágsbotni næsta
vetur sum eina fyribils ella varandi loysn. Hetta kann gerast í sambandi við miðbýarætlanina,
sum endurskoðar Vágsbotn bæði við atliti til torgið, ferðslu og skipan av økinum sum heild.
Upplýsingar frá umsitingini
Tekniska deild og vegadeildin hava verið inni yvir málið og viðgjørt staðsetingina í Vágsbotni
í mun til streym, ferðslu og onnur viðkomandi viðurskifti.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at góðkenna staðsetingina á Vaglinum,
har hon áður hevur verið staðsett, at umsitingin arbeiðir víðari við verkætlanini at staðseta
eina skoytubreyt í Vágsbotni í sambandi við miðbýarætlanina og at beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Av tí at fólk í Nólsoy hava spurt seg fyri hjá kommununi um grundstykki og hava fingið at vita,
at eingin útstykking verður framd í bræði, vilja staðbundnu limirnir hava greitt at vita, hvørjar
ætlanir kommunan hevur hesum viðvíkjandi.
Eisini vilja teir vita, hvussu er við ætlanini um randarhús og um til ber at keypa grundstykki
uttan fyri hesa ætlan.
Nólsoyarnevndin 13. juni 2006: Nevndin mælir plandeildini
útstykkingarætlan fyri økið, sum liggur oman fyri barnagarðin.

til

at

gera

eina

Kommunan eigur lendið, matr. nr. 159e.
Ískoyti:
Málið liggur í byggi- og býarskipanardeildini.
Nólsoyarnevndin 12. september 2006: Kunna varð um, at málið kemur fyri á fyrst komandi
fundi í byggi- og býarskipanarnevndini.
Ískoyti:
Í byggisamtyktini fyri Nólsoy, kapittul IV § 18. øki A:Sethús stendur:
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Grundstykkini skulu vera í minsta lagi 400 m2 til støddar. Tá ið byggingin verður framd eftir
byggiskipan, sum bygdaráðið hevur góðkent og tryggja ella eftir serstakari byggisamtykt,
kann bygdaráðið loyva, at grundstykkini eru minni enn 400 m2, tó í minsta lagi 320 m2 fyri
serhús (einhúskishús) og 260 m2 fyri hvønn partin av einum tvíhúsum, ketu- ella raðhúsum.
Ein partur av teirri ásettu minstuvídd kann verða lagdur burturav sum felags tilhalds- og
bilstøðlaøki.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at útstykking verður samtykt sambært korti nr.
2006-1856/3 og send út til projekteringar.
Byggi- og býarskipanarnevndin tann 27. november 2006: Nevndin samtykti at taka undir
við tilmælinum.
Ískoyti:
Umsitingin hevur bjóðað projekteringina av útstykkingini út. Sí hjálagt yvirlit yvir innkomin
tilboð.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin koma við tilmæli til fundin.
Byggi- og býarskipanarnevndin tann 15. januar 2007: Nevndin samtykti at mæla til at taka
av lægsta tilboðnum frá HMP konsult.
Harumframt mælti nevndin til at leggja málið fyri fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 17. januar 2007: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini
og leggja út fyri kostnaðin.
Ískoyti:
HMP hevur gjørt projekt til útstykkingina og gjørt útbjóðingartilfar. Aftaná projektgransking er
projektið klárt at bjóða út. Sambært fyribils kostnaðarmeting verður samlaði kostnaðurin:
Við neyðugar vegaføring: 2.447.374 kr. u/mvg svarandi til 2.600.334 kr. v.mvg.
Fermetraprísur fyri grundstykkini kemur við hesi loysn at verða uml. kr. 600,00.
Við samlað vegaføring:3.550.766 kr. u/mvg svarandi til 3.772.688 kr.v mvg.
(Sí skjal nr.1 og 2). Fermetraprísur fyri grundstykkini kemur við hesi loysn at verða uml. kr.
850,00.
Tilmæli:
Býararkitektin og tekniski stjórin mæla til at velja uppskot nr.1 og at bjóða arbeiðið við
útstykkingini út sum skjótast.
Byggi- og býarskipanarnevndin tann 7. mai 2007: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum, soleiðis at fyriliggjandi útstykkingarætlan rindar um helvtina av vegaføringini í
uppskoti 1. Heitt verður á umsitingina um at fáa til vega útstykkingarætlan eystanfyri vegin,
og at javna írestandi útleggi á hana. Harumframt mælti nevndin at beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Ískoyti:
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Ásannandi at prísurin pr.m² verður rættiliga høgur eftir verandi útstykkingarætlan, hevur
umsitingin gjørt broytingaruppskot til ætlanina, soleiðis at grundstykkir verða báðumegin
vegin. Eitt vanligt grundstykki á uml. 450 m² og 14 grundstykki á min. 260 m² verður soleiðis
lagt afturat verandi uppskot. Hetta krevur tó at byggisamtyktin verður broytt og at kommunan
ognar sær uml. 2650 m² av festijørð fra Føroya Jarðagrunni.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna broyttu útstykkingar
ætlan sambært kortskjal nr. 2, og at byggisamtyktin verður broytt sambært kortskjal 1 og at
byggi- og býarskipanarnevndin mælir fíggjarnevndini til at søkja Jarðargrunnin um keyp av
1400 m² av matr. nr 108 a, 1250 m² av matr.nr.107a og Vatnfelagið um keyp av matr.164
sum er 12 m².
Byggi- og býarskipanarnevndin 21. mai 2007: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum.
Fíggjarnevndin 13. juni 2007: Samtykt at taka upp samráðingar um keyp av økjunum.
Nólsoyarnevndin 4. september 2007: Skrivarin kunnaði um verkætlanina og tíðarætlan.
Nólsoyarnevndin 27. november 2007: Michael Jacobæus kunnaði um verkætlania.
Trupulleikar eru við helling av vegnum, sum samstundis merkir eitt grundstykki minni. Hetta
kemur eisini, at ávirka tíðarætlanina. Arbeitt verður víðari við verkætlanini.
Frá tí at verkætlanin verður sett í verk, gongur umleið 1 ár til stykkini eru klár.
Ískoyti:
Í sambandi við útstykkingina hevur nólsoyarnevndin gjørt vart við at peningarstovnarnir ikki
fara at fíggja sethúsabygging í oynni við tann metta m² prís. Umsitingin hevur minkað um
útreiðslurnar til útstykkingina við at:
1.
2.
3.

at taka verandi gongubreyt burtur projektinum
at býta útreiðslurnar til útstykkingina út á komandi útstykking eystanfyri og økini sum
sambært byggisamtyktini er lagt út til stovnar og svimjuhøll.
at fíggja íbinding til verandi vegkervi yvir eina aðrari konto.

Soleiðis verður útreiðslan pr. m² minkað niður í 352,33 kr. pr m². Haraftrat skal leggjast
íbindingargjald, grundprís og mvg, og verður fermetraprísurin tá mettur til tilsamans umleið
560 kr./m².
Víst verður til skjøl nr. 2006-1856/25 og 26.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til at góðkenna uppskotið hjá umsitingini og at góðkenna tekniska
prosjektið, og at arbeiði síðani verður boðið út í innbodnari lisitatión.
Byggi- og býarskipanarnevndin og tekniska nevnd 26. mai 2008: Nevndirnar samtyktu at
taka undir við tilmælinum.
Nólsoyarnevndin 27. mai 2008: Kunnað varð um málið.
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Nólsoyarnevndin 4. september 2008: Michael Jacobæus kunnaði um málið.
Nýtt:
Mælt verður til at býta útreiðslurnar til umlegging av verandi vegur millum útstykkingina og
konto 11. (sí hjálagt skjal nr. 2006-1856/32 ”Kostnaðarmeting” og skjal nr. 2006-1856/33
Umlegging av verandi vegur/útreiðslur pr.m².
Fíggjarnevndin 8. september 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við byggiog býarskipanarnevndini.
Býráðið 11. september 2008: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Nólsoyarnevndin 2. desember 2008: Michael Jacobæus kunnaði um málið.
Ískoyti:
Umsitinging hevur latið gjørt útbjóðingartilfar til útstykkingina, og 5 bjóðandi luttóku í
útbjóðingini. 4 boð eru komin inn.
Articon
J&K Petersen
Samtakið Hansen og Jacobsen
Sp/f Andrias Berg

4.185.149 kr.
5.391.947 kr.
6.182.898 kr.
4.663.805 kr.

Lægsta boð er hjá Articon. Av tí at prísurin fyri grót ikki er innroknaður í tilboðsupphæddina,
skal leggjast 33.000 kr. fyri keyp av gróti. Samlaða tilboðsupphæddin verður soleiðis
4.218.149 kr. Hjálagt er útrokning av samlaða fíggjartørvinum, sum er 5.508.806,59 kr.
íroknað mvg, projekteringsútreiðslur, v.m. (Skjal nr. 2006-1856-38). Samanborið við
kostnaðarmetingina (skjal nr. 2006-1856/32 ”Kostnaðarmeting”) er tað ein meirútreiðsla upp
á 32.452 kr. svarandi til 2 kr. pr. m² í samlaðu útstykkingini (sí skjal nr. 2006-1856/37).
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at taka undir við lægsta tilboðnum og at mæla
býráðnum um fíggjarnevndina til at játta 5.508.810 kr.til ger av útstykkingini.
Byggi- og býarskipanarnevndin 8. desember 2008: Nevndin samtykti at heita á
umsitingina, kommunustjóran og miðfyrisitingarstjóran, um at staðfesta aktuella tørvin á
grundstykkjum í Nólsoy, áðrenn støða verður tikin til tilboðini.
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at lýsa í bløðunum at kommunan ætlar at
gera útstykking í Nólsoy, og at møguligir keyparar biðjast boða Tórshavnar kommunu frá
áhuga at keypa grundstykki.
Nólsoyarnevndin 17. februar 2009: Kunnað varð um útstykkingina, serliga tillutanina.
Fíggjarnevndin 22. apríl 2009: Samtykt at annulera byggibúningina, men at eini umsøkjarin,
sum gjørdi vart við seg, fær møguleika at keypa grundstykki, og kemur at luttaka í
heildarætlanini.
Nólsoyarnevndin 2. mars 2010: Nevndin umrøddi møguleikan fyri bústaðarskyldu í Nólsoy.
Ískoyti:
Fíggjarnevndarlimur biður um málið á skrá.
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Annfinn Brekkstein ynskir umrøðu og møguliga støðutakan til sølu av grundstykkjum í
Nólsoy. Uppskotið er at selja grundstykkini í Nólsoy fyri kr. 100.000 og at kommunan játtar
fígging av restupphæddini, sum vantar í kostprísi. Grundgevingin er, at mett verður ikki, at
tað ber til at sleppa av við stykkini fyri núverandi prís.

Fíggjarnevnd 18. maj 2015: Umrøtt.
Fíggjarnevnd 10. juni 2015: Samtykt at umsitingin arbeiðir víðari við málinum.
Nólsoyarnevndin 08. september 2015: Umsitingin setir seg í samband við Bústaðir.
Ískoyti:
Umsitingin hevur gjørt eitt yvirlit yvir møguleikan at lækka prísin á útstykkinginum í Nólsoy.
Birita Wardum, býararkitektur, kemur inn at greiða frá.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mælir til at arbeiða víðari við málinum og beina málið í
býarskipanarnevndina.
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at beina málið í byggi- og
býarskipanarnevndina við atliti til at arbeiða víðari við alternativi 4 í uppskoti til
útstykkingarætlan, j.nr. 14/01828-56.
Tekniski stjórin ella býararkitekturin kemur at kunna um málið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 30. oktober 2015: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Býarskipanardeildin hevur latið gera annað øðrvísi útstykkingaruppskot í Nólsoy (Alternativ
4).
Sambært bíðilistanum hjá Tórshavnar kommunu, er eingin skrivaður upp til grundstykki í
Nólsoy.
Ein áhugabólkur úr Nólsoy hevur havt samband við kommununa um at skipa fyri
íbúðarbygging í Nólsoy í staðin fyri útstykking til sethús, tí trupult er at fáa fígging til at byggja
sethús í Nólsoy.
Umsitingin hevur tosað við Bústaðir um møguleikan fyri, at Bústaðir kunnu fara undir at
byggja leigubústaðir í Nólsoy. Bústaðir eru áhugaðir, og verður í næstum farið undir at,
kannað møguleikarnar fyri samstarvi um eina íbúðarverkætlan.
Tekniski stjórin og býararkitekturin kunna nevndina um málið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. januar 2016: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Minnilutin, sambandsflokkurin og javnaðarflokkurin biðja um at fáa málið á skrá komandi
býráðsfund týsdagin 20. Juni 2017.
Ískoyti:
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Í sambandi við ynskið um at gera 5 grundstykki eystan fyri barnagarðin úti í Nólsoy
byggibúgvin, hevur umsitingin hugt eftir uppskoti 3, sí skjalið 5 grundstykkir.pdf, sum varð
gjørt í sambandi við uppruna útstykkingarætlanina til sethúsabygging. Grundstykkini, sum eru
partur av matr. 159e, liggja í sethúsaøki (A) í almennu byggisamtyktini og eru 500 m 2 til
støddar.
Fyri at verkætlanin kann bjóðast út, verður biðið um heimild til at gera prosjekt liðugt til
útbjóðing.
Skjøl:
- 5 grundstykkir.pdf, j.nr. 14/01828-56
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararitekturin mæla til at játta kr. 50.000 av konto 6475 til at gera prosjekt
liðugt til útbjóðing og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 19. juni 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Nólsoyarnevndin 20. juni 2017: Staðbundna nevndin tekur undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 20. juni 2017: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og
beina málið í býráðið.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 20. juni 2017: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Táverandi Nólsoyar kommuna lat gera ein útstykkingarveg undir Bøbrekku á matr. nr. 159e,
Nólsoy.
Í sambandi við útstykkingina í Nólsoy, hevur umsitingin kannað verandi støðu á staðnum.
Staðfest er, at talan er um eina grovplanering av einum umleið 5 m breiðum vegi, undir
Bøbrekku, sum gongur frá Válavegi niðan við vesturmarkinum av matr. nr. 159e og eystur
yvir ímóti vesturmarkinum av matr. nr. 16 og oman í Eyggjargøtu, Nólsoy.
Tekniska fyrisiting hevur gjørt eitt uppskot til eina útstykkingarætlan á 5 grundøkir á umleið
500 m2 hvørt, har atkomuvegurin verður 5 m breiður við bakkantsteini og 1 m strípaðari
gongubreyt.
Ætlanin er at dagføra part av vegnum undir Bøbrekku við tekniskum installatiónum sum
fyrireiking til, at tvey grundøkir at verða vestanfyri, og trý eystanfyri undir Bøbrekku, sum
gongur niðan við vesturmarkinum av matr. nr. 159e, Nólsoy.
Tekniska fyrisiting hevur gjørt eitt høvuðsprosjekt og útbóðingartilfar klárt til útbjóðingar og
eina samlaða kostnaðarmeting B.
Viðkomandi skjøl í málinum
TK j. nr. 17/02280/1 Tekningar
TK j. nr. 17/02282/1 Útbjóðingartilfar
TK j. nr. 17/02286/1 Byggimálsfrágreiðing
TK j. nr. 17/02287/1 Arbeiðsfrágreiðing
TK j. nr. 17/02858/1 Kostnaðarmeting HVÚ
TK j. nr. 17/02858/2 Samlað kostnaðarmeting B
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Tilmæli:
Tekniski stjórin, virkandi býararkitekturin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við
teknisku verkætlanini, og at bjóða arbeiðið út sum undirhondsboð millum tveir lokalar
arbeiðstakarar. Málið verður at leggja fyri aftur til endaliga støðutakan, tá tilboðini fyriliggja.
Fíggjarnevndin 07. september 2017: Tikið av skrá.
Tekniska nevnd 12. september 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. september 2017: Samtykt at taka undir við
tilmælinum.
Nólsoyarnevndin 18. september 2017: Nevndin ynskir at fáa bústaðarskyldu knýtt at
teimum 5 stykkunum í nýggju útstykkingini.
Fíggjarnevndin 20. september 2017: Útsett.
Fíggjarnevndin 20. september 2017: Útsett.
Ískoyti:
Fyrisitingin hevur skipað fyri útbjóðing sum innbodna lisitatión millum tveir arbeiðstakarar, H.
V. Lützen P/f og Maskingrevstur v/Frank Hellisdal Sp/f.
Lisitatión var hildin á digitala prosjektportalinum iBinder 19. september kl. 14.00.
H. V. Lützen hevði lægra tilboðið.
Tilboðini vóru hesi:
Hans Vilhelm Lützen P/f
Maskingrevstur v/Frank Hellisdal Sp/f

kr. 1.858.815,- íroknað fordeilingslista B(T)
kr. 1.489.935,- uttan fordeilingslista B(T)
kr. 2.087.200,- íroknað fordeilingslista B(T)
kr. 1.715.050,- uttan fordeilingslista B(T)

Kostnaðarætlan:
Tekniska fyrisitingin hevur gjørt eina samlaða kostnaðarætlan áljóðandi kr. 1.100.278,grundað á tilboð frá Maskingrevstur við uppskoti um sparingar.
Viðkomandi skjøl í málinum:
TK j. nr. 17/02283/1
Tilboð frá H. V. Lützen
TK j. nr. 17/02283/2
Tilboð frá Maskingrevstur v/Frank Hellisdal
TK j. nr. 17/02283/3
Lisitatiónsprotokoll
TK j. nr. 17/02858/6
Uppskot til sparingar grundað á tilboð frá Maskingrevstur
v/Frank Hellisdal
TK j. nr. 17/02858/7
Kostnaðarætlan A grundað á tilboð frá Maskingrevstur við
uppskoti um sparingar
TK j. nr. 17/02858/10
Innanhýsis notat_Kostnaðaryvirlit fyri hvørt grundøki sær
TK j. nr. 17/02280/1
Matrikulplanur
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at taka av lægra tilboðnum frá
Maskingrevstur við tillagingum og sparingum áljóðandi kr. 910.477,- uttan fordeilingslista
B(T) og fíggja áljóðandi kr. 1.100.278,- til verkætlanina av íløgukontoini fyri útstykkingar,
deild 6475, góðkenna matrikulplanin, viðmæla sundurbýtið av útstykkingini og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
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Byggi- og býarskipanarnevndin 27. september 2017: Umrøtt.
Fíggjarnevndin 28. september 2017: Útsett.
Býráðsfundur 28. september 2017: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Umsitingin hevur havt samráðingar við báðar teir bjóðandi út frá innkomnu tilboðunum. Í
fyrstu og aðru samráðingarrundu var Maskingrevstur lægstur.
Triðja samráðingarrunda innibar, at arbeiðstakarin veitir handverkara- og arbeiðs- og
maskintímar, og at Tórshavnar kommuna veitir tilfar sum grót og tekniskar installatiónir og
flyting av til fari út til Nólsoyar sum byggiharraveiting. Eisini er verkætlanin gjørd einklari fyri
at fáa kostnaðin niður. Eitt dømi er at gera eina felags leiðingsgrøv í staðin fyri tvær
leiðingsgravir í báðum vegasíðum.
Kostnaðarætlan:
Tilboðið frá H. V. Lützen uppá handverkara-, arbeiðs- og maskintímar er áljóðandi kr.
400.000,-. Umsitingin hevur gjørt eina kostnaðarætlan A við triðju samráðingarrundu við H.
V. Lützen sum grundarlag áljóðandi kr. 750.000,- íroknað matrikulering og mvg men tó uttan
asfaltering, prosjektering og eftirlit.
Viðkomandi skjøl í málinum:
TK j. nr. 17/02858/12
Uppskot til sparingar grundað á tilboðið frá H. V. Lützen uppá
arbeiðs-, handverkara- og maskintímar, og at TK veitir tilfar
sum byggiharraveiting
TK j. nr. 17/03305/4
PLYNG_Udstykning på matr. nr. 159e, Nólsoy_Opdateret tilbud
på materialer
TK j. nr. 17/03305/5
Tilboð frá Lastkran v/Erling Dam uppá at flyta 300 m3 av tilfari
frá Hundsarabotni og út til Nólsoyar
TK j. nr. 17/02858/13
Kostnaðarætlan A_HVA_Dagfest 27102017_PAP
Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti:
Rakstrarjáttan
Samlaður kostnaður

Dkk

Kostnaður í hesum árinum

Dkk

Tíðarætlan (byrjan/endi)

Dato

Løgujáttan
Dkk

27.10.2017

Avleiðingar á rakstur

750.000,-

Dkk

200.000,-

Dato

19.03.2018

Dkk

Viðmerking:
Grundstykkjasølan skal fíggja verkætlanina.
Játtan:
Av

Á

Upphædd íalt
Dkk
Útgreining:

Dkk

Deild

Verkætlan

Deild

Verkætlan

Lokað
verkætlan

Eykajáttan
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Dkk
Dkk

Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og virkandi býararkitekturin mæla til at taka av lægra
tilboðnum uppá arbeiðs- og handverkaraútreiðslur og maskintímar frá H.V. Lützen við
tillagingum og sparingum áljóðandi kr. 400.000,-, og loyva byggiharraveitingum áljóðandi kr.
350.000,-, ella samlað áljóðandi kr. 750.000,- til verkætlanina av íløgukontoini fyri
útstykkingar, deild 6475, verkætlan L64010, heimila umsitingini at gera arbeiðssáttmála við
H. V. Lützen, góðkenna matrikulplanin, viðmæla sundurbýtið av útstykkingini og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 07. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Tilmæli:
Kommunustjórin og fíggjarleiðarin mæla til at verkætlanin verður fíggja av ávegisgjøldum í
sambandi við sølu av grundøkjunum í árinum.
Nólsoyarnevndin 14. november 2017: Nevndin tekur undir við tilmælinum og ynskir
framhaldandi at fáa bústaðarskyldu knýtt at teimum 5 stykkunum í nýggju útstykkingini.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og byggi- og
býarskipanarnevndini og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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273/17 Átak parkeringspolitikkur - Parkeringsloyvir til íbúgvar í
parkeringsøki 2 í miðmýnum
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
07.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
59/17
210/17
267/17
273/17

Journalnr.
17/02781-3
17/02781-3
17/02781-3
17/02781-3

Upprunin til málið:
Tá mál nr. 16/01724 um parkeringsloyvir til íbúgvar í parkeringsøki 1 í miðbýnum í Havn, var
til viðgerðar í teknisku nevnd 4. mai 2016, varð samtykt at víðka parkeringsøkið í Havn til
eisini at fevna um ovara part av miðbýnum, gøturnar við Rabarbukvarterið, Villumsgøtu,
Tungugøtu og Tinghúsvegin, hereftir nevnt parkeringsøki 2.
Lýsing av málinum – samandráttur
Á býráðsfundi 30. mars 2017, varð endaliga samtykt, at íbúgvar í parkeringsøki 1 í miðbýnum
í Havn, fingu høvi at søkja um parkeringsloyvi. Skipanin var síðani sett í verk 1. mai 2017.
Talan varð um eina 1 ára royndartíð og skipan, har kostnaðurin somuleiðis skuldi
endurskoðast.
Tekniska nevnd hevur sum nevnt samtykt at fara undir at víðka parkeringsøkið til eisini at
fevna um parkeringsøkið 2, men orsakað av, at verkætlanin er í eini royndartíð og at fígging
áljóðandi 220.700 kr. ikki var tøk til verkætlanina, ráddi umsitingin teknisku nevnd til bíða eitt
ár við at fáa parkeringsøkið 2 við í parkeringsloyvis skipanina.
Lógir, ásetingar o.a.
Ætlanin er at reglugerðin, sum er fyri parkeringsloyvir í parkeringsøki 1, eisini verður galdandi
fyri parkeringsøki 2, við tveimum nýggjum loyvisøkjum. Haraftrat kunnu møguligar broytingar
koma eftir, at skipanin er endurskoðað.
Upplýsingar frá umsitingini
Áðrenn parkeringsøkið 2 er búgvið til parkeringsloyvi, skulu áleið 100 parkeringsbásar
uppmerkjast, umframt at áleið 40 skelti við rammum og stólpum skulu bíleggjast, uppsetast
og gravast niður. Mett verður, at umleið 60 íbúgvar í parkeringssonu 2 kunnu fáa
parkeringsloyvi.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Ongin viðmerking
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Ongin viðmerking
Umhvørvisárin
Ongin viðmerking
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Ynskir eru komin frá íbúgvum í Tungugøtu og av Tinghúsvegnum um at fáa parkeringsloyvi,
mál nr. 17/01583. Íbúgvarnir hava fingið upplýst, at kommunan hevur ætlanir um at veita
teimum parkeringsloyvi fyrst í komandi ári.
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Skjøl
Reglugerð, j. nr. 17/02781-4
Kort yvir parkeringsøki 2, j. nr. 17/02781-5
Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti
Samlaður kostnaður
Kostnaður í hesum árinum
Tíðarætlan (byrjan/endi)

Rakstrarjáttan
220.750

Dkk
Dkk
Dato januar 2018

Avleiðingar á rakstur

Løgujáttan
Dkk
Dkk
Dato
Dkk

Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og virkandi býararkitekturin mæla til at taka undir við at
umsitingin fer undir at veita íbúgvum í verandi miðbýarsonu (parkeringsøki 2)
parkeringsloyvir fyrst í 2018, at arbeiðið við verkætlanini kr. 220.750 verður fíggjað av konto
8113, umframt at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.

Tekniska nevnd 07. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og byggi- og
býarskipanarnevndini og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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274/17 Parkeringsavbjóðingar hjá nólsoyingum í Havn
Viðgjørt av
1 Nólsoyarnevndin
2 Tekniska nevnd
3 Byggi- og býarskipanarnevndin
4 Nólsoyarnevndin
5 Býráðsfundur

Fundardagur
18.09.2017
07.11.2017
08.11.2017
14.11.2017
22.11.2017

Málnr.
5/17
60/17
211/17
8/17
274/17

Journalnr.
17/02853-1
17/02853-1
17/02853-1
17/02853-1
17/02853-1

Lýsing av málinum – samandráttur
Parkeringsavbjóðingarnar hjá nólsoyingum í Havn verður býttar upp í 2 mál:
1. Parkeringspláss á Bursatanga
2. Parkeringsloyvir til Nólsoyingar

1. Parkeringspláss á Bursatanga
Í summar var tørvurin á parkeringsplássum ógvuliga stórur í Havn, ja so stórur at nólsoyingar
vóru úti fyri, at ongin parkeringsbásur var tøkur á Bursatanga og í Havnargøtu, tá Ternan
loysti kl.16:20 yrkadagar. Orsøkin til hesa uppliving er óivað, at umsitingin 7. juli 2017 broytti
tíðaravmarkingina á parkeringsøkinum á Bursatanga (43 básar) frá at vera 2 tímar til 8 tímar.
Henda broyting varð gjørd í samráð við staðbundnu nevndina í Nólsoy og avtalan er at
endurskoða broytingina nú í heyst, mál 17/02642. Viðmerkjast skal, at teir 14
parkeringsbásarnir framvið Havnargøtu hava óbroyttað 2 tímar tíðaravmarking.
Teljingar av nýtsluni av parkeringsbásunum á Bursatanga og í Havnargøtu vóru gjørdar, tá
summarið fór at halla millum 16. og 22. august kl.16:20, tá Ternan siglir til Nólsoyar
seinnapart. Teljingarnar vístu, at tað vóru í miðal 14, og at tað ongantíð vóru minni enn 10
parkeringsbásar tøkir kl.16:20.
Nú tað ikki er nakað virksemi á sjálvum Bursatanga, hevur umsitingin í samráð við
Tórshavnar havn avgjørt at uppmerkja 4 nýggjar parkeringsbásar úti á Bursatanga við av og
á skipan frá kl. 16-18 og við tíðaravmarkingini 2 tímar.
Umsitingin metir, at hesir 4 nýggju parkeringsbásarnir fara at hjálpa til at nøkta tørvin,
soleiðis at nólsoyingar hava 4 tøkar básar, tá Ternan loysur kl. 16:20 yrkadagar.

2. Parkeringsloyvir til Nólsoyingar
Tað hevur verið ynski hjá nólsoyingum at fáa sama møguleika, sum íbúgvar í miðbýnum í
Havn hava, við at keypa parkeringsloyvi.
Umsitingin hevur gjørt eitt uppskot til eina reglugerð fyri parkeringsloyvir í Havn til íbúgvar í
Nólsoy.
Skyldur og prísur fyri at fáa parkeringsloyvi verða áleið teir somu, sum fyri íbúgvar í Havn,
men hesar treytir er annarleiðis:
 Umsøkjarin skal hava bústað í Nólsoy, eiga bilin og fáa váttan frá arbeiðsgevara, um
at hann hevur skiftandi arbeiðstíðir uttanbíggja.
Parkeringsloyvini verða galdandi í óavmarkaða tíð á parkeringsbásum
avmarkingunum 2t og 8t á Bursatanga, í Havnargøtu og undir Kjallara.
Skjal 1. Uppskot um reglugerð fyri parkeringsloyvir í Havn til íbúgvar í Nólsoy

við tíðar
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Tilmæli:
Umsitingin ræður til at nólsoyingar koma við viðmerkingum til pkt. 1 og 2.

Nólsoyarnevndin 18. september 2017: Nevndin ynskir at fáa parkeringsplássini aftur til 2
tímar í staðinfyri 8 tímar, sum í dag eru á Bursatanga og so fáa 4-5 parkeringsloyvir á sama
stað til bilar ið hava tørv til fólk ið arbeiða skiftandi arbeiðstíðir.
Ískoyti:
Parkeringspláss á Bursatanga: Eftirmetingin av broytingini av parkeringstíðini á
parkeringsøkinum á Bursatanga er gjørd, og úrslitið varð, at 1. november 2017 verða
parkeringstíðirnar broyttar aftur til tíðaravmarkingina 2 tímar.
Parkeringsloyvir til Nólsoyingar:
Tað er eitt stórt ynski frá nólsoyingum, sum eru bundnir at bili við skiftandi arbeiðstíðum
uttanbíggja, um at fáa møguleikan at seta bilin eftir í Havn við einum parkeringsloyvi. Av tí at
tað ikki er skjalfest í parkeringspolitikkinum frá 2015, at nólsoyingar skulu kunna ogna sær
parkeringsloyvi, skal málið umrøðast í býráðnum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og virkandi býararkitekturin mæla til at ummæla
spurningin um parkeringsloyvir til nólsoyingar og at beina málið í býráðið.
Tekniska nevnd 07. november 2017: Ein meiriluti, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og
Bogi Andreasen, samtykti at nólsoyingar, sum lúka treytirnar, fáa parkeringsloyvi.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal,
Jákup Dam og Bogi Andreasen, samtykti at nólsoyingar, sum lúka treytirnar, fáa
parkeringsloyvi.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Nólsoyarnevndin 14. november 2017: Nevndin tekur undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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275/17 SP/f Protek : Umsókn vegna Gullak Madsen um útstykking
av matr. nr. 1216a, Tórshavn (2010-2022)
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Byggi- og býarskipanarnevndin
5 Tekniska nevnd
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur

Fundardagur
28.08.2015
28.09.2015
30.09.2015
08.01.2016
07.11.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
143/15
197/15
149/15
1/16
67/17
268/17
275/17

Journalnr.
14/03818-2
14/03818-2
14/03818-2
14/03818-2
14/03818-2
14/03818-2
14/03818-2

Lýsing av málinum – samandráttur
Gullak Madsen søkir um útstykkingarloyvi á matr. nr. 1216a, oman fyri Marknagilsvegin.
Vegatkoman skal verða frá grannaognini, matr. nr. 1215a (Erling Johannesen)
Gongdin í málinum higartil:
1.
Víst verður á skjal nr. 2004-1133/34, har avtala er undirskrivað millum TK og Gullak
Madsen. Í hesi avtalu verður millum annað víst á eina útstykkingarætlan, sí j.nr. 20041071-2, har tað framgongur, at randarhús ella grundøki eru staðsett í ovara parti av
útstykkingarætlanini. Avtalan er partur av felagsloysn við grannan fyri vestan, Erling
Johannesen, um at partarnir í felag gera eina vegaætlan/útstykkingarætlan.
2.

Býráðið hevur 26. nov. 2009 samtykt at gera ískoytisavtalu, har tað millum annað
framgongur, at vegurin verður gjørdur í 2010, og at partarnir binda seg til at gera eitt
felags prosjekt.

3.

Eftirfylgjandi hevur Anfinn V. Hansen sett seg í samband við umsitingina og samskift
við Jákup Egholm Hansen, fyrrv. tekn. stjóra. Hetta samskifti endaði við einari
nýggjari býráðssamtykt tann 27. mars. 2014, har millum annað ongin trygd verður
kravd av útstykkjarunum, og tað verður lagt upp til, at umsitingin saman við
traðareigarunum í felag skuldu gera neyva útstykkingar- og vegaætlan fyri samlaða
økið við støði í áður gjørdum býráðssamtyktum.

Frá innanhýsis fundi:
Eftirfylgjandi hevur ein innanhýsis fundur verið, har alt økið bleiv umrøtt av nýggjum, herundir
vegaføringar, útstykkingarætlanir, byggisamtyktir v.m.
Semja er um, at verandi heildarætlan og gjørdar avtalur eiga av verða endurskoðað, tí tað er
ikki sannlíkt, at alt hetta letur seg gera, herundir:
1.

Útstykkingarætlanin, sum ætlanin er at TK skal gera omanfyri ognina hjá Erling
Johannesen, verður alt ov kostnaðarmikil til, at grundøkini kunnu seljast fyri ein
hóskandi prís grundað á brattleikan í økinum, umframt at útstykkingin krevur nógv
vegaøki í mun til fá grundstykkir.

2.

Tað gerst helst trupult at fáa í lag avtalur um vegaføringar, m.a. hvør skal lata lendi
og hvussu skal tað fíggjarliga býtast millum partarnar,
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Mælt verður tí til at arbeiða eftir hesum leisti:
a) at kommunan stendur fyri og ber kostnaðin at gera vegaføring eystur til markið hjá
Erling Johannesen, og at byggibúgva 4 grundøkir til at selja fyri marknaðarprís inni
á kommunalum øki, fyri at fíggja ein part av kommunalu vegaføringini.
b) at vegaføringin inni á privatu ognunum verður sum víst á, sí TK j. nr. 20011071/29.
c) at útstykkjararnir hvør í sær senda inn útstykkingarætlan til góðkenningar, sum er í
tráð við almennu byggisamtyktina.
d) at útstykkjararnir gjalda fyri øll arbeiðir inni á teirra egnu ogn íroknað vegagerð,
leiðingar osv.
e) at býráðið avger, um eigararnir skulu gjalda ein part av kommunalu vegaføringini
eystur til vesturmarkið hjá Erling Johannesen, vísandi til at kommunan kemur at
standa fyri størsta partinum av vegagerðini, og at hesin parturin bert kemur at bera
4 nýggj grundstykkir og at hetta er tann leistur, sum er brúktur í øðrum
kommunalum útstykkingarætlanum.

Fundur við Gullak Madsen:
Tann 15. juli 2015 var fundur við Gullak Madsen.
Á fundinum varð avtalað, at tað má verða kommunan sum stendur fyri at gera fyribils vegin
fram til matr. nr. 1215a, og at Erling Johannesen og Gullak Madsen gera vegirnar inni á teirra
ogn. Vegurin, sum kommunan skal gera, verður ein fyribils vegur og skal bert nýtast til
endalig avgerð er tikin til vegaføringina í umráðnum. Vegurin verður uml. 5 m breiður, uttan
gongubreytir og gøtuljós, men skal asfalterast.
Niðurstøðan á fundinum varð, at málið verður lagt fyri í byggi- og býarskipanarnevndina á
fyrsta komandi fundi eftir summarfrítíðina, har nevndin m.a. skal taka støðu til:
-

at TK ger ein fyribilsveg frá Marknagilsvegnum niðan til trøðna hjá Erling Johannesen,
við at leingja verandi veg, sí hjálagda kort j. nr. 14/03818-4
at verandi vegir á matr. nr.1215a og 1216a, sum ganga út á Marknagilsvegin, skulu
burtur, tá nýggja vegatkoman er gjørd.

Kommunan kann gera 4 grundstykkir á matr. nr. 1176 og 1214a, sí hjálagda kort, j. nr.
14/03818-7, sum kunnu seljast og fíggja ein part av fyribils vegnum.
Lógir, ásetingar o.a.
Ognin liggur í umráðispartinum A1 í 3. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri
Tórshavnar kommunu.
Upplýsingar frá umsitingini
Víst verður til málslýsingina omanfyri.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
14/00624 Høvuðsprojekt: Breiðkan av Marknagilsvegum - Matrikulloysn - Gullak Madsen,
matr. nr. 1216a, Tórshavn (2004-1133)
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Støða er ikki tikin til hvat skal byggjast ella hvussu sundurbýti skal verða.
Umhvørvisárin
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Verður viðgjørt eftir umhvørvisflokki 1.
Fíggjarlig viðurskifti
Kommunan kemur at gera fyribils vegin fram til matr. nr. 1215a, uml. 120 m, sum partvíst
kann fíggjast við at kommunan kann selja 4 grundstykkir inni á matr. nr. 1176 og 1214a, sum
eru kommunalar ognir.
Viðmerkingar frá øðrum deildum
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum
Hevur ikki verið hjá øðrum myndugleikum.
Skjøl
14/03818-4
14/03818-7
14/03818-5
14/03818-8
14/03818-9

fyribils vegur og vegir inni hjá Gullak Madsen
4 grundstykkir á matr. nr. 1176 og 1214a
fundarfrágreiðing av fundi við Gullak Madsen
kort yvir alt økið
almenna byggisamtyktin

Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til, at nevndin tekur undir við:
- at kommunan ger og fíggjar fyribils vegin niðan til útstykkingarnar, sum er vístur á korti, j. nr.
14/03818-4.
-

at kommunan ger og selur 4 grundstykkir inni á matr. nr. 1176 og 1214a, sum víst á korti j. nr.
14/03818-7.

-

at eigararnir av matr. nr. 1215a, 1216a skulu lata inn útstykkingarætlanir, sum eru í samsvari
við almennu byggisamtyktina.

-

at verandi vegir inni á matr. nr.1215a og 1216a, sum ganga út á Marknagilsvegin,
skulu burtur, tá nýggja fyribils vegatkoman er gjørd.

-

at áður gjørdar avtalur um vegatkomu verða settar úr gildi.

-

at játtaðar verða upp til kr. 100.000 til at gera eitt prosjektuppskot og kostnaðarmeting av
fyribils vegnum og kommunalu útstykkingini (4 grundstykkir), til at leggja fyri nevndina aftur,
soleiðis at endalig støða kann takast til ætlanina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 28. august 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at taka undir við byggibýarskipanarnevndini og játta kr. 100.000 av konto 8175, vegir, og beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 30. september 2015: Einmælt samtykt.

og

Blað nr.: 80
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

Ískoyti:
Umsitingin hevur latið ráðgevan LBF P/f gjørt eitt prosjektuppskot til vegatekniska loysn.
Uppskotið tekur støði í at gera ein vegastubba frá verandi atkomuvegi til fyritøkuna Mark P/f,
matr. nr. 1214b, og niðan til part av vegateknisku loysnini, sum liggur á økinum Kerjagøta,
matr. nr. gc, sum bleiv sett av til vegaøki, har vegaatkoman eftir ætlan skuldi ganga heilt
vestur í Dánjalstrøð. Víst verður til prosjektuppskotið, sí TK j. nr. 15/04551-1.
Fíggjarlig viðurskifti:
Umsitingin hevur fingið eina kostnaðarmeting frá ráðgevanum á kr. 1.897.175,-. Víst verður til
TK j. nr. 15/04550-1. Umsitingin hevur gjørt eina samlaða fyribils kostnaðarmeting av
verkætlanini áljóðandi kr. 2.831.111,-. íroknað ráðgeving, umsiting og 6,25 % mvg, sí TK j.
nr. 15/04550-2.
Skjøl:
TK j. nr. 15/04551-1 Tekningar
TK j. nr. 15/04550-1 Kostnaðarmeting frá LBF P/f
TK j. nr. 15/04550-2 Samlað kostnaðarmeting
Tilmæli:
Leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini, býarverkfrøðingurin og tekniski stjórin mæla til at tikið
verður undir við prosjektuppskotinum til vegatekniska loysn og at fara undir at gera eitt liðugt
útbjóðingartilfar og at arbeiðið verður boðið út í innbodnari útbjóðing til 3-4 arbeiðatakarar.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. januar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Ískoyti:
Við tí endamáli at fíggja vegagerðina, hava tey 4 grundøkini verið lýst til sølu hjá einum
húsameklarafelag, men er tað ikki eydnast at selja, hetta tí at tíðarætlanin ikki fyriliggur.
Verkætlanin er boðin út og er arbeiðið klárt at seta í gongd, men við tað at grundøkini ikki eru
seld, væntar fígging. Kostnaðarætlanin fyri verkætlanina er samlað 4 mió. kr. Sølan av
grundøkjunum fer væntandi at geva einar 4,8 – 5,2 mió. kr. (samanborið við grundøki við
Villingadalsvegin).
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at fíggja vegagerðina kr. 4 mió. av konto
6175 umsiting og røkt av fastogn (løgujáttan), at føra peningin aftur, tá ið grundøkini eru seld
og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Tekniska nevnd 07. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle, Turið Horn
og Annfinn Brekkstein, tekur undir við byggi- og býarskipanarnevndini og teknisku nevnd og
taka av sáttmálanum við Sp/f Andrias Berg áljóðandi kr. 2.934.230,- + mvg og beina málið í
býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
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Býráðsfundur 22. november 2017: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass, Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild
Djurhuus, Heðin Mortensen, Gunvør Balle
Atkvøddi blankt: Tróndur Sigurðsson
[Lagre]
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276/17 Ferðslukanningar kring økið við skúladepilin í Marknagili
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Tekniska nevnd
5 Ferðslunevndin
6 Ferðslunevndin
7 Ferðslunevndin
8 Tekniska nevnd
9 Fíggjarnevndin
10 Býráðsfundur
11 Tekniska nevnd
12 Tekniska nevnd
13 Fíggjarnevndin
14 Býráðsfundur
15 Tekniska nevnd
16 Tekniska nevnd
17 Tekniska nevnd
18 Fíggjarnevndin
19 Býráðsfundur
20 Tekniska nevnd
21 Fíggjarnevndin
22 Býráðsfundur
23 Tekniska nevnd
24 Fíggjarnevndin
25 Býráðsfundur
26 Býráðsfundur

Fundardagur
17.06.2014
18.06.2014
25.06.2014
08.10.2014
18.12.2014
26.02.2015
10.03.2015
08.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
07.10.2015
04.11.2015
11.11.2015
19.11.2015
06.04.2016
01.06.2016
18.04.2017
19.04.2017
27.04.2017
09.05.2017
20.06.2017
20.06.2017
07.11.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
200/14
191/14
143/14
255/14
87/14
27/15
36/15
44/15
103/15
79/15
89/15
138/15
278/15
218/15
44/16
63/16
29/17
87/17
125/17
31/17
163/17
186/17
66/17
266/17
276/17

Journalnr.
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2

Málslýsing:
Í sambandi við ætlaðu byggingina kring skúladepilin í Marknagili verður roknað við
nógvari øktari ferðslu. Væntast kann eisini, at útstykkingarbyggingar oman fyri
Marknagilsvegin fara at gera sítt til øktu ferðsluna. Harnæst kann væntast økt ferðsla
til Argir, tá brúgvin um Sandá verður tøk seinni í 2016.
Sambært frágreiðingum frá 2006, ið umsitingin hevur latið gera saman við ráðgeva
frá Rambøll ísv. heildarætlan fyri Tórshavnar kommunu, verður m.a víst á ein
framtíðar tørv fyri ‘trafikafvikling’ grundað á framskrivingum av ferðslutrýstinum. Í
hesum sambandi verður brúk fyri at gera eina ítøkiliga ferðsluanalysu av
ferðsluviðurskiftunum, sum m.a. skal lýsa støðuna í dag og hvussu verður, tá alt
skúlaøkið verður fult útbygt.
Fíggjarlig viðurskifti.
Umsitingin hevur fingið eina kostnaðarmeting áljóðandi kr. 70.000,- u/mvg fyri
arbeiðið. Afturat hesum koma útreiðslur fyri ferðaútreiðslur og fundarvirksemi.
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Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka av tilboðnum og at játta kr.
125.000 til kanningararbeiðið av konto 8175 Aðrar vegaverkætlanir.

Tekniska nevnd 17. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 18. juni 2014: Samtykt og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Umsitingin kemur, saman við ráðgeva, at kunna um málið.
Tekniska nevnd 8. oktober 2014: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Umsitingin hevur móttikið frágreiðing (j. nr. 14/03118-12): notat vedr. trafikafvikling i
univeritetsområdet, november 2014) umframt eina framløgu/film um ferðslusimulering
(j.nr.14/03118-15) av framtíðar ferðslu á økinum kring allan skúladepilin. Í frágreiðingini eru
ymisk uppskot um vega-íbindingar gjøgnumgingin og verður m.a ført fram, at besta loysn er
uppskot nr. 7, sum tekur støði í at verandi innkoyring frá Marknagilsvegnum verður uppstigað
til eitt stórt signalanlegg. Harumframt verður lagt upp til at býlingarnir undir Gráasteini eisini
verða knýttir í hetta vegamótið.
Ferðslunevndin 18. desember 2014: Kunnað var um málið. Arbeitt verður víðari við
málinum.
Ískoyti:
Í framhaldandi viðgerð av uppskoti nr. 7, eru staðfestir smærri ferðslutrupulleikar í
simuleringini í sambandi við avgreiðslu av ferðslu inni á universitetsøkinum í Marknagili.
Umsitingin hevur tí í samráð við ráðgeva og umboð fra Landsverki latið gera eitt dagført
uppskot 14/03118-23 uppskot nr. 8, sum tekur støði í tveimum signalanleggum fram við
Marknagilsvegnum í staðin fyri einum, sum uppskot nr. 7 legði upp til. Tann eina íbindingin
verður staðsett 230 sunnan fyri verandi íbinding og hin einar 140 m norðanfyri. Harumframt
verður í uppskotinum lagt upp til at vegastrekkið millum komandi Vesturskúlan og
Musikkskúlan og Skúladepilin í Marknagili, sum skal gerast sum sivugøta, kemur at bera
ferðslu til og frá í ferðslutrýstinum í morgunmeldrinum, meðan tað í hinum dagtímunum
burturav verður ætlað til bleyta ferðslu.
Ferðslunevndin 26. februar 2015: Málið umrøtt.
Ferðslunevndin 10. mars 2015: Nevndin mælir til at taka undir við uppskoti 8 samsvarandi
notati 02 frá 19. februar 2015 frá Rambøll. Málið beint í teknisku nevnd.
Ískoyti:
Saman við fyrilggjandi uppskoti nr. 8, sum tekur støði í trimum vegamótum við
ljósreguleringum og vegaloysn inni á sjálvum skúlaøkinum – frá Landavegnum umvegis
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Musikkskúlan og Vesturskúlan, skal tekniska nevnd taka støðu til fígging av hesum framtíðar
íløgum.
Eftir sum ferðslutrýstið endurspeglar nýtsluna av økinum, vildi tað verið hóskandi at býtt
arbeiðið upp í 3 stig, vísandi til at Skúladepilin og Musikkskúlin byrja á heysti í 2016 og
Vesturskúlin í 2019.
1. Marknagil ferðsla 1. stig
Talan er um gerð av nýggjum vegamóti við ljósregulering. Staðsetingin er við sunnara
markið á matr. nr. 1104d. Tórshavn, eigari: Tórshavnar kommuna.
Fyribils mettur kostnaður – uml. 3 mió. kr.
Arbeiðið má gerast liðugt innan august 2016
2. Marknagil ferðsla 2. stig
Talan er um vegagerð inni á matr. nr. 1104d, 1102c, 1099 og 917, har Tórshavnar
kommuna er eigari av øllum matriklum. Vegagerðin fevnir um ein uml. 10-12 m
breiðan veg við eini samlaðari longd upp á uml. 500 m.
Fyribils mettur kostnaður – uml. 10 mió. kr.
Arbeiðið má gerast liðugt innan august 2019
3. Marknagil ferðsla 3. stig
Talan er um regulering av vegamótunum við Landavegin og Kirkjubøarvegin og
tillaging av vegastrekkinum ímillum.
Fyribils mettur kostnaður – uml. 6 mió. kr.
Arbeiðið má gerast liðugt innan august 2019
Fíggjarlig viðurskifti:
Samlaði kostnaðurin fyri omanfyri nevndu arbeiði gerst sostatt uml. 19 mió. kr.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 500.000,- til projektering.
Tekniska nevnd 08. apríl 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
fíggjarnevndina at ávísa fígging.
Fíggjarnevnd 22. april 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at játta kr.
500.000,- av konto 8175, aðrar vegaverkætlanir og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 23. apríl 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Umsitingin leggur fram uppskot um vegaætlan. Nevndin skal taka støðu til vegaætlan og
útbjóðingarhátt.
Tekniska nevnd 07. oktober 2015: Umsitingin greiddi frá málinum.
Ískoyti:
Umsitingin hevur, saman við ráðgeva, gjørt eina kostnaðarmeting grundað á skitsuuppskot
av byggistigunum 1 og 2, áljóðandi kr. 16,9 mió. Kostnaðarmetingin fyri byggistig 1 er kr. 6,3
mió. og fyri byggistig 2 kr. 10,6 mió. Víst verður til j. nr. 15/03118-47.
Mett verður at tað er skilagott at fremja bæði byggistigini í einum, vísandi til at arbeiði býtt í
tvær arbeiðstøkur førur við sær eyðkaútreiðslur ísv. tilrigging og avrigging av arbeiðsplássi
v.m.
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Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 16,9 mió. til gerð av
útbjóðingartilfari fíggjað av íløgum fyri vegir. Mælt verður til at játtanin verður framd soleiðis,
at kr. 4,3 mió. verða játtaðar í 2016 og kr. 12,6 mió. í 2017. Mælt verður harumframt til at
beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið
Tekniska nevnd 04. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at játta kr.
4,3 mió. í 2016 og kr. 12,6 mió. kr. í 2017 fíggjað av til íløgum til vegir til gerð av
útbjóðingartilfari og vegi.
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt at játtað kr. 4,3 mió í 2016 og at seta
kr. 12,6 mió á íløgujáttanina fyri 2017.
Borgarstjórin ynskir at viðgera málið í teknisku nevnd.
Tekniska nevnd 06. apríl 2016: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Umsitingin hevur gjørt tvey uppskot til vegaføring inni á skúlaøkinum við íbinding í
Landsvegin og Marknagilsvegin og vegin, ið gongur eystur til Glasir.
Prosjektuppskot nr. 1
Uppskotið tekur støði i einum sokallaðum sivivegi, har vegbanabreiddin er 2*3 m við
gongubreytum í báðum síðum á 2 m. Vegurin er ikki egnaður til bussferðslu. Um bussurin
koyrir á hesum vegi, so noyðist hann at nýta koyrimáta B, og tá verður ikki hildið at trygdin er
í lagi. Tá nýtir bussurin vegaareal á økinum hjá mótkoyrandi ferðslu.
Prosjektuppskot nr. 2
Uppskotið tekur støði í sama vegaprofili sum í uppskoti nr. 1, men vegaføringin er broytt til at
kunna taka bussferðslu við teimum býbussunum, sum Tórshavnar kommuna nýtir í løtuni.
Teir eru 9 m langir. Tað vil siga, at bussurin nýtir koyrimáta A, sum er meiri plásskrevjandi og
bleytari kurvar.
Hetta vil hava við sær, at neyðugt verður at fáa til vega nakað av lendinum hjá Dagstovninum
við Landavegin, matr. nr. 918b, Tórshavn umleið 480 m2 av lendinum.
Neyðugt verður eisini at samráðast um at fáa til vega umleið 100 m 2 av lendinum, matr. nr.
917, Tórshavn, sum eg ogn hjá nýggja musikkskúlanum.
Av og áseting við nýggja skúla á Fløtum
Ætlanin er at gera ein geira til av- og áseting av skúlabørnum í høgra borði av vegnum, tá
koyrt verður frá Landavegnum og niðan til skúlaøkið.
Tá koyrt verður frá Marknagilsvegnum og oman ímóti skúlaøkinum, so hevur umsitingin heitt
á ráðgevan um at gera eitt uppskot til av- og áseting í høgra borði, har børnini ganga
ígjøgnum ein tunnil undir vegnum og inn á skúlaøkið. Tann parturin er við lágdeildina, har
lendið liggur lágt.
Um uppskotið skal bera til, so er neyðugt við samráðingum við sjálvsognarstovnin, sum
varðar av Dagstovninum við Landavegin og harvið matr. nr. 918b, Tórshavn.
Uppskotið leggur eisini upp til, at ein gøta verður gjørd frá barnagarðsøkinum og niðan til
tunnilin, soleiðis at barnagarðsbørn eisini kunnu gagnnýta spæliøkið við nýggja skúlan á
Fløtum.
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Íbindingin í Marknagilsvegin
Umsitingin hevur kannað, um tað er møguleiki fyri at flyta íbindingina einar 20 – 25 m
vestureftir, soleiðis at parkeringsarealið til skúlan kemur at liggja á somu síðu eystaru megin
atkomuvegin til skúlaøkið, men tá verður neyðugt at taka einar 500 fermetrar av ognini hjá
Kristniboðssambandið, matr. nr. 919b.
Skjøl í málinum
TK j. nr. 16/02144-1: Uppskot nr. 1 Plantekning og yvirlitstekning
TK j. nr. 16/02144-2: Uppskot nr. 2 Plantekning og yvirlitstekning
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at arbeitt verður víðari við prosjektuppskoti
nr. 2, og at gera høvuðsprosjekt og bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión til fimm
arbeiðstakarar at leggja fyri nevndina aftur.
Tekniska nevnd 01. juni 2016: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Sigrun Mohr og Bogi Andreasen, samtykti at loyva innkoyring
eftir verandi vegi, Janusargøta, frá báðum síðum á Marknagilsvegnum.
Ískoyti:
Í sambandi við fyrireikingarnar at byggja nýggja Skúlan á Fløtum, eru ynskir frammi um at
gera ein arbeiðsveg frá Marknagilsvegnum og oman til arbeiðsøkið, har tann nýggi skúlin
skal byggjast. Ætlanin er at nýta arbeiðsvegin sum vegatkomu í sambandi við byggingina av
nýggja skúlanum. Tá er brúk fyri at hava neyðugt pláss til at koma við stórum bygningslutum
í sambandi við byggingina.
Arbeiðsvegurin er partur av lidna vegaprosjektinum, sum verður sambindingarvegurin til
skúlaøkið í Marknagili frá Landavegnum og niðan í Marknagilsvegin. Umsitingin er í gongd
við fyrireikingarnar at gera høvuðsprosjekt og at bjóða arbeiðið út.
Arbeiðstakarin Articon P/f hava latið Tórshavnar kommunu tilboð uppá gerð av
fyribilsvegnum.
Fíggjarlig viðurskifti
Umsitingin hevur gjørt eina samlaða kostnaðarmeting grundað á tilboðið frá Artion áljóðandi
kr. 2.500.000.
Viðkomandi skjøl í málinum
TK j. nr. 17/01243-3
TK j. nr. 17/01245-1

Tilboð frá Articon P/f
Samlað kostnaðarmeting

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla býráðnum til, umvegis teknisku nevnd og
fíggjarnevndini, at taka av tilboðnum frá Articon áljóðandi kr. 2.500.000. Játtan til arbeiðið er
tøk á verkætlan L81018 Miðstaðarøki í Marknagili.
Tekniska nevnd 18. apríl 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 19. apríl 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið.

Blað nr.: 87
Býráðsfundur
22. november 2017

Formansins merki:

Býráðsfundur 27. apríl 2017: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Annfinn Brekkstein, um at
beina málið aftur í teknisku nevnd og at vegastubbin verður boðin alment út, ið fall við 5
atkvøðum fyri og 7 atkvøðum ímóti.
Fyri atkvøddu: Annfinn Brekkstein, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen.
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrður Olsen,
Bergun Kass og Gunvør Balle
Síðan varð atkvøtt um tilmæli frá frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 11 atkvøðum fyri og
ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrður Olsen,
Bergun Kass, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur Sigurðsson, Heðin
Mortensen og Gunvør Balle
Atkvøddi blankt: Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Umsitingin hevur arbeitt við at planleggja vegaføringina inni á skúlaøkinum í Marknagili og
umleggingina av høvuðsveganetinum rundan um skúlaøkið, sum er Marknagilsvegurin,
Landavegurin og Kirkjubøarvegurin.
Rundkoyring á vegamótinum Landavegur - Samdingarvegur millum Landavegin og
Marknagilsvegin
Arbeitt hevur verið við at kanna møguleikarnar fyri at gera eina rundkoyring á vegamótinum,
sum líkist rundkoyringini á vegamótinum Fræsið/Landavegur.
Sambindingarvegur millum Landavegin og Marknagilsvegin
Vegaføringin er ein tvísporaður vegur á 2*3,25 við 2 m gongubreyt og 2 m súkklubreyt í
báðum borðum.
Ein íbinding verður vestur til Dagstovnin við Landavegin, av tí at ætlanir eru um, at verandi
íbinding frá Landavegnum verður niðurløgd.
Ein íbinding verður gjørd inn til nýggja musikkskúlan.
Fyri at gera av- og ásetingarætlanina so trygga sum møguligt til nýggja Skúlan á Fløtum,
verður vegurin eftir íbindingina eystur til musikkskúlan og niðan til Janusargøtu ein
einsrættaður vegur.
Vit byrja í niðara borði
Gongubreyt
Súkklubreyt
Einsrættað vegbreyt
Ferðsluherða
Vegbreyt til av- og áseting
Av- og ásetingarherða
Súkklubreyt
Gongubreyt

2,0
2,0
3,25
1,5
2,5
1,0
2,0
2,0

m
m
m
m
m
m
m
m

Íbinding frá Janusargøtu og vestur í sambindingarvegnin
Janusargøta verður bundin í sambindingarvegin.
Her er neyðugt við umleggingum av verandi tekniskum installatiónum í Janusargøtu.
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Arbeiðstøkumarkið verður millum ognina hjá Tórshavnar kommunu og økið, sum hoyrir til
Glasir.
Ætlanin er at 12 m bussar skulu kunna koyra inn á Janusargøtu frá sambnindingarvegnum.
Samstarvsfundir hava verið millum Tórshavnar kommunu og umboð fyri Glasir, har veganetið
inni á kommunalum vegaøki og vegaøkinum hjá Glasir ver planlagt soleiðis, at sleppast kann
inn á skúlaøkini við bussum. Eisini verða busslummar planlagdir.
Íbindingin av Sambindingarvegnum í Marknagilsvegin sunnanfyri íbúðarblokkin við
Janusargøtu
Her verður talan um ein t-kross, sum verður stýrdur av intelligentum ferðsluljósum. Verandi
íbinding frá vegnum undir Gráasteini er ikki haldbar, at tí at torført verður at sleppa inn og út
á Marknagilsvegin.
Vegamótið Marknagilsvegur/Kirkjubøarvegur
Æltalin er at umbyggja verandi t-kross, har ferðslan verður stýrd av intelligentum
ferðsluljósum.
Vegamótið Marknagilsvegur/Landavegur
Æltalin er at umbyggja verandi t-kross, har ferðslan verður stýrd av intelligentum
ferðsluljósum.
Vegamótið Marknagilsvegur/Íbindingarvegur frá Glasir
Hetta vegamótið verður ein t-krossur, har ferðslan verður stýrd av intelligentum
ferðsluljósum.
Vegamótið Marknagilsvegur/Atkomuvegur til Dánjalstrøð
Verandi vegamót verður í fyrstu syftu órørt. Tvs verandi T-krossur verur sum hann er í dag.
(Umsitingin arbeiðir í planleggingarfasuni við einum sambingarvegi millum Marknagilsvegin
og Oyggjarvegin).
Marknagilsvegurin frá t-krossinum við Dánjalstrøð og suður til t-krossin við endan á
Kirkjubøarvegnum
Neyðugt er at dagføra og tillaga nevnda vegastrekki, soleiðis at tað passar inn í planløgdu
vegamótini, sum verða strýrd við ferðsluljósum. Tað snýr seg í stuttum um øking av
vegabreiddini, soleiðis at tað verður pláss fyri høgra- og vinstrasvingsbanum, og vegabanum,
sum ganga beint fram.
Ljósreguleringar
Umsitingin hevur havt fundir við umboð fyri ráðgevingarfyritøku, sum er serráðgevi og
framleiðari av ferðslustýringum í sambandi við umlegging ferðsluni á Marknagilsvegum,
vegamótinum Hvítanesvegur/Eystari Ringvegur og verandi ferðsluljósum í býnum. Hendan
ráðgevandi fyritøkan er veitari av teimum trimum verandi ferðslustýrdu vegmótunum, sum eru
í Tórshavnar kommunu.
Fundir millum umboð fyri ráðgevan og Tórshavnar kommunu hava verið í Tórshavn 2.- 3. og
4. mai.
Ferðslustýrdu vegamótini koma at tosa saman gjøgnum eina radarskipan, sum verður partur
av teknisku loysnini, soleiðis at ferðslan kann ganga so ótarnað sum gjørligt. Til ber eisini at
gera broytingar í sjálvari stýringini av ferðslustýringini gjøgnum fartelefon ella gjøgnum teldu,
um hetta gerst neyðugt. Eisini verður møguligt hjá teknisku umsiting at fylgja við
vegamótunum digitalt og visuelt. Møguleiki er eisini at fáa feilmeldingar gjøgnum sms og
teldupost, soleiðis at feilir kunnu rættast uttan at fara á staðið.
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Ferðslusimuleringar
Ferðslusimuleringar eru gjørdar og verða dagførdar eftir tørvi.
Mælt verður til, at veitingin og ráðgevingin í sambandi við ferðslustýrdu ljósini verður sum
byggiharraveiting.
Arbeitt verður við at bjóða ráðgevingina í sambandi við entreprenørarbeiðið út 9. mai. 2017.
Tíðarætlan fyri skúlabyggingarnar
Glasir
Heystið
2018
Nýggi musikkskúlin Várið
2019
Skúlin á Fløtum
Heystið
2020
Umbyggingin av Marknagilsvegnum saman við ferðslustýrdu vegamótunum nr. 3 og 4 og
vegurin frá Marknagilsvegnum og oman í Janusargøtu verður liðugt gjørt til komandi
summar. Víst verður til plantekning.
Fíggjarlig viðurskifti
Fyribils kostnaðarmeting og gjaldsætlan
Umsitingin hevur, saman við byggiharraráðgevanum, gjørt eina fyribils kostnaðarmeting og
eina gjaldsætlan, hvussu arbeiðið kann verða raðfest yvir ár, soleiðis at tey planløgdu
arbeiðini verða liðug til tíðina. Víst verður til omanfyri standandi tíðarætlan fyri
skúlabyggingarnar.
Verandi ráðgevi hevur gjørt eina kostnaðarmeting av planløgdu arbeiðunum, sum eru fyri
framman. Eisini er eitt kortskjal gjørt, har ein kostnaðarmeting er sett í rammu fyri hvørt
arbeiðið sær.
Viðkomandi skjøl í málinum
TK j. nr. 17/01246-3 HMP-Consult_Kostnaðarmeting saman við einum kortskjali
TK j. nr. 16/02144-7 Yvirlitskort av vegaføringum og vegamótum saman við Orthofoto
TK j. nr. 17/01245-2 Kostnaðarmeting C og gjaldsætlan fyri nevndu arbeiðir
TK j. nr. 14/03118-68 Notat frá Rambøll – Trafikafvikling Marknagil
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at góðkenna fyriliggjandi prosjektuppskot,
bjóða út ráðgevingararbeiðið at gera høvuðsprosjekt og útbjóðingartilfar og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 09. mai 2017: Ein meiriluti, Jákup Dam, Bogi Andreasen og Marin Katrina
Frýdal, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein, tekur støðu á seinni fundi.
Fíggjarnevndin 20. juni 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn,
tekur undir við teknisku nevnd og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Heðin Mortensen, tekur støðu á einum seinni fundi.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 20. juni 2017: Samtykt við 9 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
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Fyri atkvøddu:
Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Súsanna
Olsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus og Gunvør Balle.
Atkvøddu blankt:
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Tróndur Sigurðsson og Heðin Mortensen
Ískoyti:
Projektleiðslan fyri Skúlan á Fløtum mælir staðiliga til, at vegurin frá Marknagilsvegunum til
Landavegin verður gjørdur beinanvegin.
Grundgevingin er at spreingjast skal fyri vegnum, kloakk og fjarhita, sum kann skaða
bygningin, um hettar verður gjørt seinni. Enn eru bert fundament og veggir stoypt.
Vegaføringin er bert 20 m frá Skúlanum á Fløtum og nærri Musikkskúlanum, sum eisini er í
gerð.
Tekniska umsitingin hevur, saman við ráðgevanum, mett um kostnaðin av at gera
vegakassan heilt oman til Landavegin, soleiðis at hann kann brúkast til arbeiðsveg, at leggja
kloakkleiðingar, og gera tað møguligt at føra fjarhitaleiðingarnar farm til til skúlan á Fløtum og
Musikkskúlan. Metti kostnaðurin fyri hetta er 5,2 mió. kr. uttan MVG.
Yvirlit yvir ætlaða játtan verður tøkt til fundin í Fíggjarnevndini.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin taka undir við projektleiðsluni og mæla til at fáa eina
eykajáttan á 6 mió. kr., fíggjað av tøkum peningi á tekniska økinum, og at beina málið í
fíggjarnevndina og býráðið. Eisini verður mælt til at arbeiðið verður boðið út beinan vegin, við
tí treyt at fígging fæst.
Tekniska nevnd 07. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og játta 6 mió
kr., ið verður fíggjað av lokaðum verkætlanum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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277/17 Nýggj serstøk byggisamtykt fyri matr. nr. 1119a, undir
Gráasteini, Tórshavn
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
08.11.2017
22.11.2017

Málnr.
206/17
277/17

Journalnr.
17/02423-1
17/02423-1

Lýsing av málinum – samandráttur
Bústaðir hevur vent sær til Tórshavnar kommunu við einum ynski um at byggja íbúðir á matr.
nr. 1119a, undir Gráasteini, Tórshavn.
Lendið hevur væl av halli suðureftir oman móti Kirkjubøarvegnum og er høgligt at koma til/frá
bæði Kirkjubøarvegnum og Heimasti Horni.
Parkering verður runt um á økinum og verður fríðkað við trøum og runnum á hóskandi hátt,
sum kortskjalið Støðumynd (17/02423-4) sýnir.
Á økinum norðanfyri verður felagsøki við skýlum í skapi nakað sum ból ella skúrðar til felags
uppihald hjá teim búgvandi og serliga til nýtslu hjá børnum.
Frammanfyri íbúðirnar og aftanfyri hesar verður felags útiøki, ið skal hava dám av urtagarði
við runnum, trøum og bedum, har plantað verða blómur, sum skulu verða við til at seta dám
á byggingina.
Við hallandi flagtekjum skal byggingin tekna seg úteftir eins og eitt bygdalag á einari
fjallasíðu. Karnappar eru í øllum íbúðum, og á henda hátt verður optimalt sýni. Allar íbúðirnar
hava útsýni yvir Kirkjubøreyn, Havnardal, Nólsoyarfjørð og Nólsoynna alt eftir staðseting.
Á 1. hædd verða íbúðirnar við serligum atlitið til rørslutarnað, og atkoman kann verða aftantil
ella framman, alt eftir rørslutørvinum.
Í skjalinum Flatmyndir (17/02423-4) sæst innrætting av íbúðunum, hvussu køkur og etipláss
kunnu plaserast á ymsan hátt. Ein hjallur verður til hvørja íbúð beint við úthurðina.
Móti norðri er lutvíst takt felagsøki, sum skal rúma felagshølum og virkishølum til børn.
Húsini verða upphitað við gólvhita, sum kemur frá jørðhita, sum verður fingin til vega við at
bora nøkur hol inni á økinum.
Matr. nr. 1119a liggur í núverandi løtu á A1 (sethús) øki. Fyri at fáa byggingina av íbúðum í
gongd er neyðugt at gera eina nýggja serstaka byggisamtykt fyri økið.
Lógir, ásetingar o.a.
Ásetingar fyri umráðispartarnar A1 í 3. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri
Tórshavnar kommunu eru m.a.:

§5
Stk. 1: Loyvt er einans at byggja stakhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó
ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð, og eftir serloyvi frá byggivaldinum tvíhús, sum eisini
kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð og raðhús og tílíkar
bústaðir fyri eitt húski.
Stk. 9: Í serstakari byggisamtykt er ikki loyvt at fara upp um tey nýtslustig, ið eru í stk. 5,
tá ið økið verður roknað sum heild.
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Í serstakari byggisamtykt kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja
íbúðir
Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá ásetingum um tal av hæddum og
hæddarásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn.
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
Fíggjarlig viðurskifti
Ongar viðmerkingar
Viðmerkingar frá øðrum deildum
Tekniska deild hevur viðgjørt málið við atliti til kloakk- og vegaviðurskifti. Sum kortskjalið
Støðumynd (17/02423-4) sýnir, so skal reinsiverkið liggja á lægsta punktið á niðasta hornið til
høgru, umframt at vendipláss skal vera til størri bilar á 12 x 12 metrar.
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum
Ongar viðmerkingar
Skjøl:
Serstaka byggisamtykt fyri matr. nr. 1119a, undir Gráasteini, Tórshavn (tekstur), journal nr.
17/02423-4
Støðumynd, journal nr. 17/02423-4
Flatmyndir, journal nr. 17/02423-4
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin til at ganga umsóknini á møti, at nýggj serstøk
byggisamtykt verður gjørd fyri matr. nr. 1119a, undir Grásteini til bygging av íbúðum, sum sýnt á
hjáløgdu skjølum og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal,
Jákup Dam og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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278/17 Fríøkið millum gamla telefonhúsið og Eik Banka (2010-1409)
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Byggi- og býarskipanarnevndin
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
28.08.2015
28.09.2015
30.09.2015
08.11.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
155/15
208/15
163/15
219/17
274/17
278/17

Journalnr.
15/03279-8
15/03279-8
15/03279-8
15/03279-8
15/03279-8
15/03279-8

Lýsing av málinum – samandráttur:
Í sambandi við innrætting av Eik garðinum var uppskot gjørt til skipan av nevnda øki og ein
kostnaðarmeting. Í uppskotinum verður økið millum Eik garðin og gl.telefonhúsið (vanliga
nevnt Kærlighedsstien) opnað í móti Niels Finsengøtu. Trappuanleggið hjá G verður longd
yvir í móti Eik bygningin og ein vatnbrunnur verður stoyptur oman á Havnará. Nýtt verður
tilfar sum samsvarar við verandi tilfarsnýtslu í Niels Finsensgøtu.
Sí hjálagt presentatión og lýsing av uppskoti. Jorur.nr.2010-1409/1,2 og 3.
Tilmæli
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at taka støðu til hjálagda uppskot og játtan av
200.000 kr. til projektering
Byggi- og býarskipanarnevndin 14. juni 2010: Nevndin samtykti at beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 24. juni 2010: Samtykt at játta 200.000,- kr. av konto 20910 til projektering.
Ískoyti:
Í 2010 var uppskot gjørt til skipan av økinum millum gamla telefonhúsið og Eik banka.
Uppskotið var góðkent og Fíggjarnevndin játtaði kr. 200.000,- til projektering. Men orsakað
av táverandi kostnaðarmeting var ikki farið í gongd við projektið í 2010 og játtaðu pengarnir
blivu tí ikki brúktir til hetta.
Nú er ætlanin so at fara í gongd við uppskotið at fríðka um økið millum gamla telefonhúsið og
Eik banka, tí er neyðugt av nýggjum at fáa játta kr. 200.000,- til fyrireiking og eina ítøkiliga
kostnaðarmeting av ætlaðu fríðkanar- og trivnaðarátøkunum í økjunum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at játtaðar verða kr. 200.000,- av konto fyri
fríðkan av miðbýnum til ráðgeving.
Byggi- og býarskipanarnevndin 28. august 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
beina málið í fíggjarnevndina.

Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at taka undir við byggibýarskipanarnevndini og játta kr. 200.000 av konto 6275, fríðkan av kommununi.

og
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Býráðsfundir 30. september 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Sambært játtanar-reglum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og leggjast
fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar. Verkætlanin verður samstundis lokað, og
møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin L62026 Fríøkið millum gamla telefonhúsið og Eik-Banka skal lokast, er
sambært leiðslukunningini staðfest eitt avlop áljóðandi kr. 147.000,-.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til, at verkætlanin verður lokað, og at málið
verður beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Kunnað varð um málið, sum verður beint í býráðið til
kunningar.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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279/17 Frílendið Boðanes Hoydalar
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Mentamálanevndin
4 Náttúru- og umhvørvisnevndin
5 Býráðsfundur

Fundardagur
10.05.2017
16.05.2017
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09.11.2017
22.11.2017

Málnr.
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Journalnr.
14/01476-7
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14/01476-7

Málslýsing:
Frílendisætlanin Boðanes Hoydalar er liðug og farin til prentingar. Ætlanin verður handað á
samkomu við Boðanesgjógv tann 16. mai 2017.
Ætlanin hevur verið leingi ávegis, byrjaði í 2006, og í 2009 varð ein arbeiðsbólkur settur.
Arbeiðbólkurin var mannaður av fólki frá Umhvørvisstovuni og frá kommununi og hevur
staðið fyri greiningini av uppskotinum. Serkunnleikin í jarð- forn- og dálkingarfrøði hevur latið
gera kanningar, og liggja tær sum undirskjøl til ætlanina. Ætlanin varð løgd fram fyri
almenninginum í fundarhøli á studentaskúlanum við góðari undirtøku.
Nakað seinni kliptu landstýriskvinnan í innlendismálum, Annika Olsen og táverandi
borgarstjórin í Tórshavnar kommunu, Heðin Mortensen, snór.
Kostnaðarætlan er gjørd og uppskot til stigvísa arbeiðsgongd. Á fundinum í Hoydølum var
mett, at kommunan vildi luttaka í fremjingini av ætlanini og bera helvtina av kostnaðinum.
Yvirskriftir í miðlabløðunum vóru tá, “Størsta frílendisætlan í Føroyum”.
Mælt verður til, at tá átøk verða gjørd í økinum, sum ætlanin fevnir um, at kommunan fylgir
ætlanini. Harumframt mælir umsitingin til, at raðfesta ætlanina stigvíst á langtíðarætlanini fyri
verkætlanir innan fríðkan av býnum.
Hjálagt er skjalið “Frílendið Boðanes Hoydalar”.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at samtykkja ætlanina og beina málið í býráðið
umvegis náttúru- og umhvørvisnevndina, mentamálanevndina og fíggjarnevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 10. mai 2017: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Jákup
Dam og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 16. mai 2017: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og
beina málið í býráðið umvegis náttúru- og umhvørvisnevndina og mentamálanevndina.
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Mentamálanevndin 31. mai 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 09. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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280/17 Býarskipanardeildin. Miðbýarætlanir (2009-2838)
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Málslýsing:
fyri vegir, torg og pláss í miðbýnum í Tórshavn. Uppskotini eru gjørd í sambandi við ítøkiligar
ætlanir sum til dømis skipan av ferðslu í miðbýnum, Býarskipanardeildin hevur seinasta árini
gjørt fleiri uppskot til verkætlanir broyting av byggisamtykt fyri Dr.Jacobsensgøtu, umvæling
av Reinsarínum, skipan av ferðslu og parkering á Kongabrúnni v.m.
Uppskotini eru nú samlað saman og verður við hesum lagt fram sum myndatalvir.
Byggi- og býarskipanarnevndin 9. november 2009: Býararkitekturin kunnaði um málið.
Ískoyti:
Í sambandi við íløguætlanina fyri 2013 eru avsettar kr. 2 mió. til miðbýarætlan.
Formansskapur býráðsins hevur umrøtt málið og ynskir at gongd nú verður sett á
fyrireikingararbeiðið. Í hesum sambandi ynskir formansskapurin at biðja um kr. 500.000 til at
gera skitsuuppskot og kostnaðarmeting fyri økið kring Mylnugøtu við støði í øðrum
hugskotum, sum kommunan hevur arbeitt við fyri hetta økið eins og hugskotum frá privatum
borgarum.
Tilmæli:
Formansskapurin mælir til at játta kr. 500.000 av kto 6275, til at seta ráðgeva at gera
skitsuuppskot og kostnaðarmeting at leggja fyri nevnd og býráð, sambært omanfyri
standandi, og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 15. mai 2013: Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Helena D. á Neystabø, Halla
Samuelsen og Jógvan Arge, samtykti at taka undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið
um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Bogi Andreasen, mælir frá at játta kr. 500.000 og at seta ráðgeva, fyrr enn
býráðið hevur umrøtt málið.
Ískoyti:
Víst verður til notat í málinum, dagfest 28. mai 2013, har víst er á, at fyri at koma víðari við
málinum at arbeiða við loysnum fyri viðurskiftini í miðbýnum, er neyðugt at viðgera miðbýin
bæði sum eina heild og harumframt at gera neyvari uppskot til loysnir á teimum einstøku
økjunum, har tað tænir endamálinum at fáa ein vælvirkandi miðbý.
Somuleiðis verður í nevnda notati víst á, at tað er eisini ein avgerðandi fortreyt, at ein slík
ætlan fær eina høga politiska og fíggjarliga raðfesting.
Tilmæli:
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Á omanfyri standandi grundarlagi, mæla kommunustjórin, miðfyrisitingarstjórin og tekniski
stjórin til fylgjandi handlingsætlan:
1. At seta ein politiskt/fyrisitingarligan stýrisbólk at hava yvirskipaðu ábyrgdina av ætlanini.
2. At seta ein fyrisitingarligan/fakligan arbeiðsbólk at standa fyri arbeiðinum.
3. At bjóða arkitektum til eina work-shop í ein ella tveir dagar at viðgera
miðbýarproblematikkin og at koma við hugskotum til, hvat ein miðbýarætlan skal
innihalda.
4. At velja út hvørji innsatsøkini skulu vera, og at gera eina raðfylgju nær tey ymsu økini
skulu gerast.
5. At bjóða vinnurekandi og øðrum áhugaðum til eina “miðbýar-workshop” at greiða frá pkt.
3 og 4 og at koma viðmerkingum og ynskjum.
6. At fyrireika og útskriva eina hugskotskapping millum arkitektarnar, sum bæði skal fevna
um eina heildarætlan fyri miðbýarøkið, og neyvari hugskot fyri tey valdu innsatsøkini og í
hesum sambandi at játta kr. 1 mió til fyrireiking av kappingartilfari og samsýningar av
avsetta peninginum á fíggjarætlanini fyri 2013 á konto 6275.
7. Beinanvegin eftir lokna hugskotskapping, at gera eina fyribils kostnaðarmeting og
raðfesting á langtíðar íløguætlan kommununar samsvarandi teirri í pkt. 4 nevndu
raðfesting.
8. Somuleiðis stutt eftir lokna hugskotskapping, at gera projekteringssáttmálar fyri vinnandi
loysnirnar um at gera fullfíggjað prosjektir at leggja til grund fyri
myndugleikagóðkenningum og útbjóðing av arbeiðum.
Fíggjarnevndin 29. mai 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
býráðið.
Býráðið 30. mai 2013: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Hin 11. og 12. september 2013 var verkstova sambært omanfyri standandi pkt. 3 hildin á
Østøm, við luttøku av føroyskum arkitektum, býráðslimum og Býarskipanardeildini.
Fleiri gestir uttanífrá høvdu innlegg um ymisk viðkomandi viðurskifti fyri eina framtíðar
miðbýarætlan fyri Tórshavn.
Umsitingin hevur gjørt frágreiðing frá verkstovuni, sum verður løgd fram á nevndarfundinum
og send býráðslimum og luttakarum.
Ein kanning varð gjørd millum luttakararnar á verkstovuni, fyri at fáa eina ábending um, hvat
hesir mettu verða mest átrokandi at fáa loyst í miðbýnum. Flest luttakarar vístu á Steinatún
og Vaglið.
Luttakandi arkitektar reistu eisini spurningin, um tað ikki var skilabest at býta
hugskotskappingina upp soleiðis, at tað fyrst verður ein hugskotskapping um eina
yvirskipaða heildarætlan fyri miðbýin, og síðani ein beinleiðis prosjektkapping um tey
raðfestu innsatsøkini.
Tilmæli:
Til tess at koma víðari í tilgongdini við at gera eina miðbýarætlan, mælir tekniski stjórin til:
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1. At býráðið velur ein politiskt/fyrisitingarligan stýrisbólk at hava yvirskipaðu ábyrgdina av
ætlanini, sambært pkt. 1 í býráðssamtyktini frá 30. mai 2013.
2. At stjórnin setir ein fyrisitingarligan/fakligan arbeiðsbólk at standa fyri arbeiðinum,
sambært pkt. 2 í býráðssamtyktini frá 30. mai 2013.
3. At fyrisitingarligi/fakligi arbeiðsbólkurin
hugskotskappingina um eina heildarætlan.

fer

undir

at

gera

kappingarskrá

til

4. At býráðið tekur avgerð um í minsta lagið tvey tey fyrstu innsatsøkini, og at
fyrisitingarligi/fakligi arbeiðsbólkurin fer undir at gera kappingarskrá til prosjektkapping
fyri tað fyrsta ella bæði fyrstvaldu innsatsøkini.
5. At borgarar í kommununi og onnur fáa møguleika at koma við hugskotum,
viðmerkingum, ynskjum o.a. á einum serligum stað, gjøgnum heimasíðu kommununar.
6. At bjóða Nám X í kommununi til eina serliga, avmarkaða kapping um hugskot, sum hava
serlig atlit til ynskir og tørv hjá ungum borgarum, og at veita trimum teimum bestu
uppskotunum virðislønir á ávikavist kr. 15.000 til 1. virðisløn, kr. 10.000 til 2. virðisløn og
kr. 5.000 til 3. virðisløn, og at hesi uppskot kunnu verða partur av kappingarskránni fyri
eftirfylgjandi hugskotskappingina og prosjektkappingina millum arkitektar.
Tekniska nevnd 9. oktober 2013: Útsett.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðið 31. oktober 2013: Einmælt samtykt at velja formansskapin í stýrisbólkin og at
broyta punkt 6 soleiðis, at allur skúlaungdómur kann luttaka og ikki einans Nám X.

Ískoyti:
Umboð frá Zeta koma at hava framløgu í sambandi við vinnandi uppskoti.

Býráðsfundir 16. juni 2014: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Miðbýarætlan skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest ein
meirnýtsla uppá kr. 73.705.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at meirnýtslan verður fíggjað við kr. 74.000 av
karminum á 6275, verkætlanin lokað og at málið verður beint í fíggjarnevndina og býráðið.
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Byggi- og býarskipanarnevndin 30. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini við teirri viðmerking, at tikið verður til eftirtektar, at ein eftirmeting
verður gjørd av verkætlanini. Málið verður beint í býráðið.
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin L62020, Býarskipanardeildin. Miðbýarætlanir (2009-2838), skal lokast, er
sambært leiðslukunningini staðfest ein meirnýtsla uppá kr. 76.000.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til, at fíggja meirnýtsluna av íløgukarminum
fyri fríðkan av kommununi, at verkætlanin verður lokað og at beina málið í fíggjarnevndina og
býráðið til kunningar.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Kunnað varð um málið, ið verður beint í býráðið til
kunningar.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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281/17 Nýggjur vegur millum útstykkingina við Klingrutjørn og
høllina og skúlan á Argjahamri
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Málslýsing:
Umsitingin hevur kannað møguleikar at betra um atkomuviðurskiftini millum útstykkingina við
Klingrutjørn og høllina og skúlan á Argjahamri. Umsitingin hevur biðið verandi arbeiðstakara
á staðnum, Articon, um tilboð at gera veg millum útstykkingina við Klingrutjørn og høllina og
skúlan á Argjahamri.
Umsitingin hevur verið í samráð við Articon til tess at finna sparingar á tilboðið. Tá ið
sparingar eru framdar, er tilboðið frá Articon áljóðandi 880.000 kr.
Verkætlanin Skúlin á Fløtum skal burturbeina 1000 m3 av mold í Húsahaga. Móttøkugaldið og
burturkoyringin kostar 120.000 kr. Ístaðin fyri at beina moldina burtur í Húsahaga, er
møguleiki at spara móttøkugjald og frástøðu í burturkoyring, um moldin verður flutt rundanum
vegin millum útstykkingina við Klingrutjørn og høllina og skúlan á Argjahamri. Møguleiki er, at
verkætlanin Skúlin á Fløtum flytur 80.000 kr. til verkætlanina vegin millum útstykkingina á
Klingrutjørn og høllina og skúlan á Argjahamri.
Møguleiki er at fíggja verkætlanina á hendan hátt:
800.000 kr. av konto 8175 íløgur fyri vegir, prosjekt konto L81024, Umskipan av gamla
Velbastaðvegnum (2002-2700)
80.000 kr. av konto 4176 (prosjekt konto L41012) Skúlanum á Fløtum
880.000 kr. til samans.
Sum liður í eini framtíðar ætlan boðar Fjarhitafelagið frá, at tey hava ynski um at leggja
fjarhitarør í vegin millum útstykkingina á Klingrutjørn og ítróttarhøllina á Argjahamri til tess at
koma yvirum Tvættá á bíligasta hátt. Fjarhitafelagið stendur sjálvt fyri at gera og gjalda hetta
arbeiðið, um tikið verður av tilboðnum hjá Articon, og arbeiðið sett í gongd.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka av tilboðnum hjá Articon á 880.000 kr.
og seta arbeiðið hjá Articon og Fjarhitafelagnum í gongd og játta 800.000 kr. av konto 8175
íløgur fyri vegir, prosjekt konto L81024, Umskipan av gamla Velbastaðvegnum (2002-2700),
80.000 kr. av konto 4176 (prosjekt konto L41012) Skúlanum á Fløtum, á tils. 880.000,- kr. og
beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Tekniska nevnd 12. september 2017: Tikið av skrá.
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Ískoyti:
Umsitingin hevur aftur verið í samráð við Articon til tess at fáa gøtuljós við í tilboðið, sí tilboð
og málslýsing. Endaliga tilboðið frá Articon er áljóðandi 992.360 kr. Articon vátta, at tilboðið
er fastur prísur og at teir standa við, at nøgdirnar í tilboðnum eru í lagi.
Møguleiki er at fíggja verkætlanina á hendan hátt:
912.360 kr. av konto 8175 íløgur fyri vegir, prosjekt konto L81024, Umskipan av gamla
Velbastaðvegnum (2002-2700)
80.000 kr. av konto 4176 (prosjekt konto L41012) Skúlanum á Fløtum
992.360 kr. til samans.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til at taka av tilboðnum hjá Articon á 992.360 kr. og seta arbeiðið hjá
Articon og Fjarhitafelagnum í gongd og játta 912.360 kr. av konto 8175 íløgur fyri vegir,
prosjekt konto L81024, Umskipan av gamla Velbastaðvegnum (2002-2700), 80.000 kr. av
konto 4176 (prosjekt konto L41012) Skúlanum á Fløtum, á tils. 992.360,- kr. og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 03. oktober 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 18. oktober 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býraðið.
Býráðsfundur 26. oktober 2017: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Í sambandi við væntandi almenna kunning um kirkjubømúrin, hevur umsitingin hjá
Tórshavnar kommunu saman við Tjóðsavnið Føroya útarbeitt eitt uppskot til eina verkætlan,
sum skal varpa ljós á søguna um múrin og hvørji fornfrøðilig sereyðkenni í eru til skjals.
Ætlanin er, at nýta tveir veggir í almenna bíðirúminum í Kirkjubø til endamálið. Gerast skulu
tveir bannarar, sum ganga frá loft til gólv og dekka tískil allan veggin (sí myndir).
Avtalað er, at Tjóðsavn Føroya letur innihald og lay-out til veggirnar og Tórshavnar kommuna
stendur fyri at fremja ætlanina í verki – tvs. prent og uppseting. Hetta verður sjálvsagt gjørt í
samstarvi millum báðar partar.
Fíggjarligi parturin hjá Tórshavnar kommunu er í mesta lagi 15 túsund krónur, sum er tilboð
frá einum veitara.
Tilmæli:
Økissamskiparin mælir til, at 15 túsund krónur verða játtaðar av konto 1316 til verkætlanina.
Økisnevndin 11. september 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Mentamálanevndin 13. september 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og heita á
umsitingina at skelta bygningin við heitinum «Farstøðin». Málið verður beint í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 20. september 2017: Samtykt at játta kr. 15.000 av konto 1316 og beina
málið í gøtunavnanevndina til tess at geva bygninginum heiti.
Gøtunavnanevndin 30. oktober 2017: Nevndin mælir til, at húsið fær eitt skelti við
frámerkinum «Farstøð».
Mentamálanevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við gøtunavnanevndini og
beina málið í býráðið.
Heðin Mortensen var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Kirkjubøar/Velbastaðarnevndin 21. november 2017: Málið er umrøtt.

Blað nr.: 105
Býráðsfundur
22. november 2017

Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
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283/17 Flyting av løgujáttan - eykajáttan
Viðgjørt av
1 Eldranevndin
2 Tekniska nevnd
3 Mentamálanevndin
4 Byggi- og býarskipanarnevndin
5 Náttúru- og umhvørvisnevndin
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur
8 Býráðsfundur

Fundardagur
06.11.2017
07.11.2017
08.11.2017
08.11.2017
09.11.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
27/17
68/17
300/17
223/17
58/17
284/17
283/17

Journalnr.
17/03645-1
17/03645-1
17/03645-1
17/03645-1
17/03645-1
17/03645-1
17/03645-1
17/03645-1

Upprunin til málið:
Sambært kommunustýrislógini kann kommunustýrið veita eykajáttan. Umbønir um
eykajáttanir verða viðgjørdar í avvarðandi nevnd, fíggjarnevndini og tvær ferðir í býráðnum.
Við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu hon verður fíggjað.
Lýsing av málinum – samandráttur
Avlop er á fleri verkætlanum og aðrar eru ikki farnar í gongd. Ætlanin er at flyta játtanina til
aðrar verkætlanir við eykajáttan. Í sambandi við lidnar verkætlanir, verða hesar lagdar fyri
avvarðandi nevnd, fíggjarnevndina og býráðið til kunnningar í næstum.
Uppskot til flyting av játtan:

Deild Projekt

J. Nr.

7175
8175
8175

L00001
L81018
L00001

8375

L00001
L00001

Tyrvingarpláss
14/03118 Vegir Marknagil
Vegir
Alment WC í
Kollafirði
Rakstrargøgn
Íalt

2775

L27007

3175

L00002

3175

L31005

4175
5175

L00002-4175
L00002-5175

Navn

Innrætta
heilsuhús í
15/04903 realskúlanum
Barnaansing
framfluttur karmur
Dagstovnur í
14/03251 Kollafirði
Umvæling
Eysturskúlin,
framfluttur karmur
Framfluttur

Flytast Flytast
á
av
Nevnd
Náttúru1.000
og umhvørvisnevndin
5.500
Tekniska nevnd
1.663
Tekniska nevnd
300
3.000
11.463

Tekniska nevnd
Tekniska nevnd

41 Eldranevndin
149 Mentamálanevndin
644 Mentamálanevndin

1.783 Mentamálanevndin
43 Mentamálanevndin
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6275

L00002-6275

6375

L62026

6775

L67001

6875

L68020

15/03279
20081341
20130565

6875

L68025

15/03746

6875
6875

L68026
L68027

7175

15/03745
15/03637
2007L71001/L00002 1213

7175

L71006

7476

L00002

8175
8175

L00001
L81003

14/00090

8175

L81029

15/04352

14/01624
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karmur (løgur
muskikskúli)
Fríðkan av
kommununi,
framfluttur karmur
Fríøkið millum
gamla
telefonhúsið og
Eik Banka
Vatnbyrging í
Kollafirði
Kloakkir í Syðraog Norðadali
Dagføring av
kloakk við
Tjarnarlág
Dagføring av
kloakk í Líðunum
Kloakk á Signabø
Tyrvingarplássið
á Glyvursnesi
Útskifting av
skottpressu
Framfluttur
karmur (løgur
smábátahavnir)
Vegir løgukarmur
2017
Brúgv um Sandá
Knýta
Traðabrekku í
Hoyvíksvegin
Íalt

Byggi- og
1.084 býarskipanarnevndin

Byggi- og
147 býarskipanarnevndin
1.000 Tekniska nevnd
23 Tekniska nevnd

56 Tekniska nevnd
140 Tekniska nevnd
30 Tekniska nevnd
Náttúru926 og umhvørvisnevndin
Náttúru68 og umhvørvisnevndin

74 Vinnunevndin
2.000 Tekniska nevnd
3.000 Tekniska nevnd

255 Tekniska nevnd
11.463

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
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Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Fyri ávís
Tórshavn økir í
ar
kommunu
kommunu ni
Umsitingar avleiðingar
Unhvørvis avleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar
avleiðingar
Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Fyri ávisar
samfelagsból
kar ella
felagsskapir

Fyri
vinnun
a

Nei ☐

Tilmæli:
Mælt verður nevndunum til, at taka støðu til fyriliggjandi uppskot til flyting av løgujáttan.

Eldranevndin 06. november 2017: Samtykt at flyta avlopið av kontu 2775 L27007.
Tekniska nevnd 07. november 2017: Samtykt.
Mentamálanevndin 08. november 2017: Samtykt.
Heðin Mortensen var ikki við í viðgerðini av hesum máli.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 09. november 2017: Samtykt.
Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við eldranevndini, teknisku
nevnd, mentamálanevndini, byggi- og býarskipanarnevndini og náttúru- og
umhvørvisnevndini og beina málið í býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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284/17 Eykajáttan konto 8375 rakstrargøgn
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur

Fundardagur
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
285/17
284/17

Journalnr.
17/03726-1
17/03726-1
17/03726-1

Upprunin til málið:
Viðvíkjandi trot á konto 8375:
8375 rakstrargøgn fíggjar keyp av maskinum við einum virði omanfyri 500 t.kr.
Nógv av amboðunum, ið keypt verða eru rættuliga kostnaðarmikil, og verða tískil deild yvir 2
fíggjarár, hettar hendi eisini í 2016, tá avgjørt var, at keypa eina nýggja feiðumaskinu, hon
kostaði uml. 1,7 mió. kr.. Ein mió. kr. var tøk og restin skuldi koma í 2017, tá maskinan bleiv
levera, men peningur varð ikki játtaður í 2017. Orsakað av hesum er eitt hall í ár á 750 t.kr.
Konta 8311 er til keyp av rakstrargøgnum undir 500 t.kr. Hendan kontan fer at hava eitt avlop
í ár, sum kann fíggja undirskotið.
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
Umsitingar avleiðingar
Unhvørvis avleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávisar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna
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Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

Formansins merki:

Nei ☐

Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin av verkstaðnum mæla til at flyta 750 t.kr. av rakstrar konto 8311
á løgukonto 8375 rakstrargøgn.

Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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285/17 Ásetan av fundardøgum fyri Býráðið 2018
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
22.11.2017

Málnr.
285/17

Journalnr.
17/03740-1

Upprunin til málið:
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
Umsitingar avleiðingar
Unhvørvis avleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Málslýsing:
Uppskot frá umsitingini til fundardagar:
25. januar
22. februar
22. mars

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávisar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna
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24. apríl
24. mai
20. juni
30. august
27. september
25. oktober
22. november
13. desember

Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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286/17 Fíggjarætlan 2018
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Trivnaðarnevndin
4 Eldranevndin
5 Mentamálanevndin
6 Byggi- og býarskipanarnevndin
7 Tekniska nevnd
8 Trivnaðarnevndin
9 Eldranevndin
10 Mentamálanevndin
11 Náttúru- og umhvørvisnevndin
12 Fíggjarnevndin
13 Fíggjarnevndin
14 Býráðsfundur
15 Vinnunevndin
16 Tekniska nevnd
17 Byggi- og býarskipanarnevndin
18 Náttúru- og umhvørvisnevndin
19 Fíggjarnevndin
20 Býráðsfundur
21 Mentamálanevndin
22 Tilbúgvingarnevndin
23 Eldranevndin
24 Trivnaðarnevndin
25 Trivnaðarnevndin
26 Eldranevndin
27 Tekniska nevnd
28 Byggi- og býarskipanarnevndin
29 Fíggjarnevndin
30 Býráðsfundur
31 Náttúru- og umhvørvisnevndin

Fundardagur
16.05.2017
14.06.2017
29.05.2017
29.05.2017
31.05.2017
13.09.2017
12.09.2017
02.10.2017
02.10.2017
04.10.2017
14.09.2017
20.09.2017
22.09.2017
28.09.2017
02.10.2017
03.10.2017
04.10.2017
05.10.2017
18.10.2017
26.10.2017
16.10.2017
20.10.2017
16.10.2017
16.10.2017

Málnr.
123/17
145/17
27/17
10/17
138/17
156/17
38/17
40/17
18/17
244/17
37/17
211/17
216/17
227/17
54/17
55/17
192/17
49/17
248/17
248/17
263/17
10/17
22/17
43/17

06.11.2017
07.11.2017
08.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
09.11.2017

24/17
64/17
217/17
290/17
286/17
57/17

Journalnr.
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1
17/01619-1

Málslýsing: Uppskot á greinastøði til fíggjarætlanina 2018 verður lagt fram.

Fíggjarnevndin 16. mai 2017: Útsett.
Trivnaðarnevndin 29. mai 2017: Trivnaðarstjórin og leiðarin á sosialu deild løgdu fram um
fíggjarætlanina.
Eldranevndin 29. mai 2017: Trivnaðarstjórin og heilsu- og umsorgarnarstjórin løgdu fram.
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Mentamálanevndin 31. mai 2017: Trivnaðarstjórin, leiðarin á barna- og ungdómsdeildini og
mentamálaleiðarin løgdu fram.
Ískoyti:
Sambært kommunustýrislógini skal fíggjarnevndin leggja uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið
innan 1. oktober. Býráðið skal viðgera uppskotið til fíggjarætlan tvær ferðir við í minsta lagi
14 daga millumbili. Fíggjarætlanin skal vera endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember.
Stjórnin leggur uppskot til fíggjarætlanarkarmar á greinastøði fyri fíggjarnevndina at viðgera
og góðkenna. Tá uppskotið er viðgjørt og góðkent av fíggjarnevndini verða stjórarnir bidnir
um, saman við umsitingini, at gera fíggjarætlanaruppskot fyri 2018.
Stórur búskaparvøkstur er í landinum, seinasta metingin er ein vøkstur á 7-8%. Tórshavnar
kommuna er ein munandi partur av hesum. Í teknisku framskrivingini 2018 verður
kommunuskatturin mettur til 742 mió. kr. við einum skattaprosentið uppá 19.
Kommunuskatturin jan. – apríl er framroknaður liniert umframt ein vøkstur á 3%. Eisini er
hædd partvís tikið fyri regulering av kommunuskattinum fyri árið framanundan. Sjálvt um tað
gongur væl í løtuni, eigur kommunan at hava ein skynsaman fíggjarpolitikk og varliga
inntøkumeting.
Fíggjarleiðarin mælir til, at kommunan vísir fíggjarligt skynsemi við lágum rakstrar vøkstri í so
góðum tíðum. Mælt verður til, at fíggjarætlanin skal haldast innanfyri somu karmar sum í
2017. Í hesum uppskoti eru lønarhækkingar ikki tiknar við, lønarhækkingar verða setta inn
undir einum seinni í fíggjarætlanartilgongdini. Talan kann vera um hækking í rakstri um talan
er um lógarkrøv, býráðssamtykir, sáttmálar o.a. Yvirskipað er málið ein vøkstur í
rakstrarútreiðslum uppá í mesta lagi 1,5% fyri alla kommununa.
Í sambandi við rakstrarútreiðslurnar eigur kommunan, at hava støðugt fokus á um
skattakrónurnar verða nýttar so skynsamt sum møguligt. Sum ein liður í hesum skulu
útveiting og útboð av vørum og tænastum, har kommunan og borgarin kunnu fáa fyrimun,
eftirkannast. Eisini verður mælt til at brúkaragjøld í kommununi vera endurskoðaði.
Tórshavnar kommuna hevur samtykt at fara undir fleiri stórar løgur samstundis. Afturat
hesum koma fleiri neyðugar, men kostnaðarmiklar løgur. Tórshavnar kommuna hevur út frá
verandi fortreytum ein skattafíggjaðan løgukarm á umleið 140 mió. kr. Út frá verandi
fortreytum, viðførir hetta ein gjaldføristørv, útyvir skattafíggjaða løgukarmin.
Gjaldføristørvurin, kann fíggjast við annaðhvørt tøkum peningi, íløguinntøkum, lánifígging og
ella eina kombinatión av nevndu. Býráðið ásetur skatta prosent og barnafrádrátt og kann
broyta fortreytirnar. Heldur jaliga gongdin fram kann væntast, at inntøkurnar verða hægri enn
væntað fyri 2017, og er møguleiki, at hægru inntøkurnar kunnu gerast partur av fíggingini.
Umráðandi er at hava í huga, at jaliga gongdin, sum longu hevur verið í eitt áramál, skal
takast við fyrivarni, tí góðar tíðir halda ikki fram í allar tíðir. Veruleikin við búskaparstøðuni í
løtuni er, at Føroyar í nøkur áramál hava ligið í einum hákonjunktur, sum førir við sær, at
nógv ferð er á búskapinum. Havast skal í huga, at rentan í fleiri ár, hevur verið óvanliga lág,
alivinnan og uppisjóvarvinnan hava verið sera lønandi, oljuprísurin lágur o.s.fr. broytast hesi
viðurskifti fær hetta avleiðingar á búskapin. Tí skal vera mælt til, at Býráðið ikki setur fleiri
stórar kostnaðarmiklar løgur í gongd komandi ár. Hettar eisini við atliti til, at samlað leggja
stóru íløgurnar stórt trýst á búskapin, kommunan fær munandi minni fyri skattakrónurnar, um
alt fer av bakkastokki í senn.
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Fíggjarætlanin verður løgd fyri fíggjarnevndina 20. september 2017 og fyri býráðið 28.
September. Býráðið hevur 1. viðgerð 26. oktober og 2. viðgerð 23. november.
Tilmæli:
Stjórnin og fíggjarleiðarin mæla fíggjarnevndini til, at taka undir við uppskotinum til
fíggjarætlanarkarmar á greinastøði 2018. Stjórarnir skulu saman við umsitingini, gera
fíggjarætlan og nýggjar metingar fyri 2018, sambært uppskotinum.
Fíggjarnevndin 14. juni 2017: Uppskot á greinastøði framlagt og beint í avvarðandi nevndir.
Tekniska nevnd 12. september 2017: Lagt fram.
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. september 2017: Lagt fram.
Ískoyti:
Tilfar kemur til fundin.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 14. september 2017: Umrøtt.
Ískoyti:
Sambært tíðarætlanini skal fíggjarnevndin viðgera uppskot til fíggjarætlan 2018 at leggja fyri
býráðið. Tilfar kemur á fundinum.
Fíggjarnevndin 20. september 2017: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Arbeitt h e v u r v e r i ð við uppskotinum til fíggjarætlan 2018 at leggja fyri fíggjarnevndina.
Fortreytirnar fyri uppskotinum eru, at skattaprosenti verður verandi á sama støði,
barnafrádrátturin verður framhaldandi 8.000 kr. og hædd er tikið fyri virksemisbroytingum
og raðfestingum. Í talvuni niðanfyri eru høvuðstølini býtt á kommunugreinar.
Uppskot á greinastøði 2018

1.000 kr.

Roknskapur

Ætlan

Ætlan

2016

2017

2018

742.270

695.822

756.842

8,8%

61.020

32.449

22.000

30.000

36,4%

8.000

1.752

2.000

2.000

0,0%

0

109.024

110.967

123.151

11,0%

12.184

35.507

37.224

36.004

-3,3%

-1.220

4.866

0

0

0,0%

0

925.868

868.013

947.997

9,2%

79.984

Broyting 2017/2018
pct.

kr.

Inntøkur
20501

Kommunuskattur

20601

Felagsskattur

20502

Húsaleiguskattur

20801

Skattur af eftirlønarinngjøldum

20802

DIS, FAS og frádráttir

20803

Tíðaravmarkað flyting til eldraøkið
Inntøkur íalt

Rakstur
§1

Kommunal fyrisiting

78.273

79.548

81.501

2,5%

1.953

§2

Almanna- og heilsumál

209.018

221.589

229.000

3,3%

7.411

§3

Børn og ung

153.123

161.340

168.150

4,2%

6.810

§4

Undirvísing

41.732

41.310

40.988

-0,8%

-322
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Mentan og frítíð

§6

Teknisk mál

§7

Kommunal virkir
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44.496

48.544

52.164

7,5%

3.620

125.490

123.732

130.228

5,3%

6.496

12.724

28.861

32.985

14,3%

4.124

664.856

704.924

735.016

4,3%

30.092

18.059

20.000

20.000

0,0%

0

69

2.000

2.656

32,8%

656

Aðrar útreiðslur íalt

18.128

22.000

22.656

3,0%

656

Úrslit áðrenn rentur

242.883

141.089

190.325

34,9%

49.236

4.479

6.150

5.500

-10,6%

-650

1

100

100

0,0%

0

4.478

6.050

5.400

-10,7%

-650

238.405

135.039

184.925

36,9%

49.886

Rakstur íalt
Aðrar útreiðslur
20101

Stuðul til rentuútreiðslur

20910

Aðrar inntøkur

Rentur
20301

Rentuútreiðslur

20401

Rentuinntøkur
Rentur íalt

Úrslit av rakstri

Avdráttir

16.711

17.939

19.800

Úrslit av rakstri

221.694

117.100

165.125

41,0%

48.025

Avlop til skattafíggjaðar íløgur

221.694

85.475

133.500

56,2%

48.025

Stórur búskaparvøkstur hevur verið seinastu árini. Samlaðu inntøkurnar eru mettar at vera
948 mió. kr. í mun til 868 mió. kr. í 2017. Hettar svarar til ein vøkstur á 9,2%
Í uppskotinum er kommunuskatturin framroknaður við støði í inntøkunum fyrstu átta
mánaðirnar í árinum. Harumframt er roknað við einum vøkstri upp á 3%. Eisini er partvís
tikin hædd fyri reguleringini í kommunuskattinum fyri 2017. Inntøkur frá kommunuskattinum
hækka sostatt 8,8% ella 61 mió. kr. í mun til fíggjarætlanina fyri 2017.
Inntøkur í sambandi við skatti av eftirlønargjøldum og DIS, FAS og frádráttum eru ásettar
sambært upplýsingum frá Fíggjarmálaráðnum.
Tórshavnar kommuna er ein kommuna í vøkstri og merkir hettar økt virksemi og tænastur.
Samlaðu útreiðslurnar økjast úr 705 mió. kr. til 735 mió. kr. tvs. við 4,3% ella við 30 mió. kr. í
mun til upprunaligu fíggjarætlanina fyri 2017.
§1 kommunual fyrisiting økist við 2,5% ella 1,9 mió. kr. Økingin stendst í høvuðsheitum av,
at peningur er settur av til eldranevndina, fólkaatkvøða verður í 2018, talgilding og fleiri
tænastumannaeftirlønir.
§2 Almanna- og heilsumál økist við 3,3% ella 7,4 mió. kr. Høvuðsorsøkin til vøksturin er
eldraøkið, har ætlanin m.a. er at útvega fleiri umlættingarpláss. Hædd er eisini tikin fyri at
integratíónssamskipari verður settur at veita tænastur til tilflytarar og til integratiónsátøk.
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Játtanin til §3 børn og ung fylgir í høvuðsheitum barnatalinum sum væntandi verður hægri í
2018. Aðrar raðfestingar á økinum eru m.a. tímar vegna serligan tørv og tilboð til ung.
Sambært uppskotinum økjast útreiðslurnar til børn og ung 4,2% ella við 6,8 mió. kr.
Játtanin til §4 Undirvísing lækkar í mun til árið frammanundan, við -0,8% ella 322 t.kr.
Játtanin fylgir mettað næmingatalinum.
Virksemið á §5 Mentan og frítíð er økt. Útreiðslurnar økjast við 7,5% ella 3,6 mió. kr. Hædd
er tikið fyri fleiri tiltøkum á mentanarøkinum. Umframt at ætlanin er at økja stuðulin m.a. til
Westward Ho. Raksturin á ítróttarøkinum er øktur orsaka av meira virksemi. Kommunan
hevur fingið fleri hallir og vallir at umsita.
§6 Teknisk mál økist við 5,3% ella 6,5 mió. kr. Høvuðsorsøkin til vøksturin er uppraðfesting
av viðlíkahaldi av bygningum hjá kommununi. Tórshavnar kommuna stendur í vøkstri og
verða fleiri nýggj økir at umsita. Í uppskotinum er hettar raðfest við at seta meira av til
fríðkan og viðlíkahald.
§7 Kommunal virkir økist við 14,3% ella 4 mió. kr. Stórsti parturin av øktu játtanini er ætlað
til at styrkja og menna ferðavinnuna í Tórshavnar kommunu.
Sambært fyriliggjandi uppskoti við nevndu fortreytum og virksemisbroytingum verður úrslit
áðrenn rentur 190 mió. kr. Úrslit áðrenn íløgur og avdráttir 185 mió. kr. Avlop til
skattafíggjaðar íløgur verður 133,5 mió. kr.
Fíggjarnevndin 22. september 2017: Samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan
fyri býráðið.
Býráðsfundur 28. september 2017: Framlagt
Trivnaðarnevndin 02. oktober 2017: Nevndin ynskir at raðfesta fyribyrging innan
barnavernd, sí mál 17/02922 um uppnormering av barnaverndartænastuni, og sálarliga
heilsu.
Vinnunevndin 02. oktober 2017:
Meirilutin: Bogi Andreasen, Jákup Dam tekur undir við ætlanini á vinnuøkinum.
Minnilutin: Helena Dam á Neystabø og Annfinn Brekkstein tekur støðu á seinni fundi.
Eldranevndin 02. oktober 2017: Umrøtt og verður tikið upp aftur á einum seinni fundi.
Tekniska nevnd 03. oktober 2017: Samtykt at taka undir við ætlanini á tekniska økinum og
at hækka játtanina til reinhaldið.
Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein luttóku ikki í viðgerðini av málinum.
Mentamálanevndin 04. oktober 2017: Útsett.
Byggi- og býarskipanarnevndin 04. oktober 2017: Nevndin samtykti at taka undir við
ætlanini á tekniska økinum og at hækka játtanina av viðlíkahald av bygningum konto 6110,
og fríðkan og viðlíkahald av konto 6210. Helena Dam á Neystabø og Annfinn Brekkstein vóru
ikki við til hetta málið.
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Náttúru- og umhvørvisnevndin 05. oktober 2017: Ein meiriluti, Turið Horn, Gunvør Balle
og Bergun Kass, samtykti at taka undir við ætlanini á náttúru- og umhvørvisøkinum.
Ein minniluti, Halla Samuelsen, tekur støðu á seinni fundi.
Eldranevndin 16. oktober 2017:
Nevndin samtykti at taka undir við fíggjarætlanini á eldraøkinum og mælir til hesar broytingar:

-

At hækka játtanina til heimahjálp við kr. 1.330.000 svarandi til eina nýggja rutu
(105 starvsfólkatímar um vikuna).
At hækka játtanina til gjøld fyri røktarbúpláss í øðrum kommunum við kr.
5.000.000 svarandi til 8 pláss í eitt ár.

Trivnaðarnevndin 16. oktober 2017:
Meirilutin, Bergun Kass, Turið Horn og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við
fíggjarætlanini á trivnaðarøkinum og mælir til hesar broytingar:

-

At hækka kontu 2614 Barnaverndartænastan við kr. 350.000 til
uppnormerning
At lækka kontu 2617 brúkaragjøld, serstovnar, við kr. 350.000

Harumframt ger nevndin vart við, at eftir ætlan verða tveir nýggir kommunulæknar settir í
næstum, sum hædd er ikki tikin fyri í fíggjarætlanaruppskotinum. Av tí at tað ikki er greitt enn,
nær læknarnir verða settir, og hvat etablering og rakstur av nýggjum viðtalum væntast
kostað, mælir nevndin til, at hetta verður tikið upp aftur seinni møguliga sum eykajáttan.
Minnilutin, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, taka støðu á seinni fundi.
Mentamálanevndin 16. oktober 2017: Gunvør Balle og Jákup Dam samtyktu at taka undir
við fíggjarætlanini á mentanarøkinum.
Heðin Mortensen og Halla Samuelsen taka støðu á seinni fundi.
Ískoyti:
Við atliti til, at vøksturin í rakstrarútreiðslunum skal vera á einum hóskandi støði, hevur
umsitingin gjøgnumgingið fíggjarætlanaruppskotið og mælir til niðanfyristandandi broytingar:
Broytingaruppskot frá umsitingini:
Konta

Kontuheiti

Lækking

1210

Val og valnevndir

238

1315

Nevndir og ráð

250

2211

Heilsufrøðiskipanin

25

2611

Barnaverndarstovan

115

2615

Pedagogisk frípláss

75

2617

Brúkaragjøld, serstovnar

2810

Fíggjarlig frípláss

4140

Ætlanir á skúlaøkinum

5210

Tórshavnar Kvøld-, Ungdóms og Listaskúli

500

5310

Mentanartiltøk o.a.

500

1.250
150
50
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6110

Húsaumsitingin

500

6811

Áir, yvirflatuvatn og veitir

250

7316

Hugskotið

100

7510

Bussleiðin

1.547

8112

Asfalt

100

8210

Gøtuljós

150

20910

Aðrar inntøkur

200

Í alt

6.000

Tilmæli:
Kommunustjórin, fyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin mæla fíggjarnevdini til at taka støðu til
fyriliggjandi rakstrarætlan og niðanfyristandandi løguætlan. Eisini verður mælt til, at støða
verður tikin til broytingaruppskot frá nevndunum og uppskot til broyting í rakstrarætlan frá
umsitingini.
Høvuðsyvirlit
Høvuðsyvirlit yvir fíggjarætlan
Túsund kr.
§ 1. Kommunal fyrisiting
11. Felagsútreiðslur
18. Almenn starvsfólk v.m.
§ 2. Almanna- og heilsumál
20. Heilsumál
21. Almannamál
§ 3. Børn og ung
24. Mentan
26. Barnaansing
§ 4. Undirvísing
23. Útbúgving og gransking
§ 5. Mentan og frítíð
23. Útbúgving og gransking
24. Mentan
§ 6. Teknisk mál
11. Felagsútreiðslur
24. Mentan
30. Umhvørvi
38. Samferðsla og samskifti
§ 7. Kommunal virki
30. Umhvørvi
31. Tilbúgving
37. Handil og vinna annars
38. Samferðsla og samskifti
Tilsamans
§ 20. 22. Íbúðarmál
§ 20. 50. Rentur

Rakstrarætlan
Útreiðslur
Inntøkur
81.501
77.696
3.805
229.000
18.379
210.621
168.148
9.634
158.514
40.988
40.988
52.164
11.460
40.704
130.229
62.248
3.222
23.061
41.698
32.986
18.675
9.233
11.260
-6.182
735.016
20.000
5.500
100

2018
Løguætlan
35.000
35.000
100.000
100.000
45.500
44.000
1.500
18.500
3.500
4.000
11.000
10.000
10.000
209.000
-
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§ 20. 52. Skattir og avgjøld
Tilsamans
Yvirskot

2.656 947.997
763.172 948.097
- 184.925

Rakstrar- løgu- og útlánsætlan RLÚ

209.000
-

-

-24.075

-

§ 25. 62. Afturgjald av skuld
Bruttokassaúrslit

19.800
19.800

-24.075

-43.875

Fígging:
§ 25. 64. Útvegan av gjaldføri
Fígging íalt:
Samanlagt

19.800

43.875
43.875
19.800

43.875
-

Íløguætlan
2014
J

2015
J

2016
J

2017
J

2018
F

0

1.000

1.500

35.000

1.000

1.500

§2
2775
2775
2775
2775

Almanna- og heilsumál
Eldrarøkt
Íbúðardepil til eldri
Tjarnargarður
Umlættingardepil

1.000
1.000

§3
3175
3175

Børn og ung
Birkilund
Dagstovnur í Kollafirði

5.000

§4
4175
4175
4176

Undirvísing
Hoyvíkar skúli
Eysturskúlin lon E
Skúlin á Fløtum

§5
5175
5375
5475
5775
5775
5775
5775
5775
5775
5775
5775
5775
5775
5775

Mentan og frítíð
Musikkskúli
Reinsaríið
Býarbókasavnið
Høllin á Hálsi
Høllin í Hoyvík
Ítróttarhøll inni í Vika á Argjum
Ítróttarhøll við Landavegin
Tórsvøllur
Svimjihøll
Baðiland
Oyggjaleikir/Golfvøllur
Vøllur í Hoyvík
Høl í Gundadali
Ymisk ítróttaranlegg

43.000
3.000
2.000

§6

Teknisk mál

42.000

10.000
25.000
5.000
5.000

5.000
0

4.000
2.000
1.000
9.000
12.000

8.750

0

0

8.750
10.000

23.000
2.000

42.075

100.000

10.000

21.000

42.075

100.000

47.500
20.000

36.000
10.000

26.300

45.500
44.000

3.000
20.000

20.500

1.000
3.000
6.000

17.500

5.000
3.800
3.000

7.000
1.500
101.000

54.800

15.600

18.500
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6175
6275
6275
6275
6275
6275
6275
6275
6475
6475
6575
6675
6875
6875
8175
8175
8175
8175
8175
8175
8175
8175
8175
8175

8275
8375
§7
7175
7476

7475

Keyp av bygningum
Fríðkan av býnum
Frílendisætlan
Lendisgøtur
Miðbýarætlan
Spælipláss í miðbýnum
Steinatún
Vetrarfriðing
Byggibúning bústaðir / í Kollafirði
Byggibúning bústaðir / Djúpagil
Kirkjugarðar
ESKO – Orku og umhvørvistiltøk
Kloakkir
Kloakk í Marknagili
Aðrar vegaverkætlanir
Glyvursvegur við brúgv
Gongugøtan
Súkklubreyt
Dvørgastígur
Velbastaðvegur
Innkomuvegur
Miðdepil Marknagil
Sundsvegur dagføring
Klingran

Gøtuljós- Orkusparing og stýringar
Rakstrargøgn
Kommunal virki
Renovatión
Smábátahavn

Tórshavnar havn
Samanlagt
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10.000
2.000
1.000
1.000
9.000
2.000

30.000
5.000

1.000
500
1.000
1.500

1.000
4.000
4.000

500
1.000
1.000
1.000
4.000

3.000

1.000

5.000
55.000

4.000

2.000

6.000
10.800
4.000

5.000

4.000
1.000
10.000

3.600

1.000
1.000
2.000
2.000
5.000
4.500
2.000
2.500

2014
J

2015
J

2016
J

1.000
4.000

3.000

2.000
3.000

19.000
19.000

0

110.000
21.598
131.598

4.000

2017
J

2018
F

0

0

163.500

7.000
5.000
2.000
130.550

85.475

199.000

60.000
223.500

200.000
330.550

160.000
245.475

10.000
209.000

Játtanin til ymisk ítróttaranlegg á 1,5 mió. kr. er ætlað soleiðis: 200 tkr. til fimleikahøll í Kaldbak, 300
tkr. til golfvøll, 1 mió.kr. til smærri ítróttaranlegg, harundir city volley, street basket, skateboard og
skjótibreyt.

Broytingaruppskot til 1. viðgerð í býráðnum 26.10.17.
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Frá nevndum:
Deild

Tekstur

§2-26xx

Fyribyrging innan
barnavernd

§6-8111

Hækkan av játtanini til
Reinhaldið

§6-6110
§6-6210
§2-2721
§2-2721
§2-2614
§2-2617

Upphædd

Trivnaðarnevndin 02.10.17
500.000 Tekniska nevnd 03.10.17

Hækka játtanina av
viðlíkahaldi av bygningum
Hækka játtanina til fríðkan
og viðlíkahald
Nýggj ruta til heimahjálp
Røktarbúpláss í øðrum
kommunum, 8 pláss í eitt ár
Barnaverndartænastan
Brúkaragjøld
Íalt

Nevnd

Byggi- og býarskipanarnevndin
04.10.17
Byggi- og býarskipanarnedndin
04.10.17
1.330.000 Eldranevndin 16.10.17
5.000.000 Eldranevndin 16.10.17
350.000 Trivnaðarnevndin 16.10.17
-350.000 Trivnaðarnevndin 16.10.17
6.830.000

Fíggjarnevndin 18. oktober 2017: Ein meirluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við fyriliggjandi uppskoti til fíggjarætlan 2018 og broytingaruppskoti frá
umsitingini. Við tí viðmerking at Finsens verður egið rakstrarstað við eini játtan á 200.000 kr.
Viðvíkjandi teimum broytingum, ið nevndirnar hava mælt til, verða hesar beindar aftur í
nevndirnar við atliti til at finna fígging innanfyri samlaða karmin í uppskotinum til fíggjarætlan.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Heðin Mortensen luttók ikk í viðgerðini av málinum.
Tilbúgvingarnevndin 20. oktober 2017: Umrøtt.
Býráðsfundur 26. oktober 2017: Samtykt við 8 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass, Annfinn Brekkstein og Gunvør Balle.
Atkvøddu blankt: Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Víst verður til fíggjarnevndarsamtykt 18. oktober 2017, har tær broytingar, ið nevndirnar hava
mælt til, verða beindar aftur í nevndirnar við atliti at finna fígging innanfyri samlaða karmin í
uppskotinum til fíggjarætlan.
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Í hesum sambandi skal vísast á samtyktina í eldranevndini 16. oktober 2017, har mælt er til
at hækka játtanina við íalt kr. 6.330.000 til ávikavist økta heimahjálp og til gjald fyri
røktarbúpláss í øðrum kommunum, men sum eldranevndin hevur ikki funnið fígging til.
Eldranevndin 06. november 2017: Samtykt, at fígging til hesar raðfestingar verður tikin
uppaftur, tá tíðarætlan fyri, nær umlættingar- og rehabiliteringsdepilin (j.nr. 17/03195) verður
tikin í nýtslu, er greið.
Tekniska nevnd 07. november 2017: Tikið til eftirtektar.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Tikið til eftirtektar.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 09. november 2017: Tikið til eftirtektar.
Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Ískoyti:
Nýggjar metingar eru gjørdar viðv. inntøkum og útreiðslum. Uppskot til broytingar sambært
dagførdum tølum (sí talvu niðanfyri)
Broytingar frá fyrisitingini:

-Flyting vegna DIS, FAS og frádráttir, nýggj
meting
-Kommunuskattur, nýggj inntøkumeting
-Rentuútreiðslur, nýggj meting
-Stuðul til rentuútreiðslur, nýggj meting

Deild

Sept. 2017

Nov 2017

Broyting

20802

36.004

38.167

2.163

20501
20301
20101

756.842
5.500
20.000

758.000
3.000
18.000

1.158
2.500
2.000

Nettobroyting inntøkur

7.821

Lønarbroyting
Nettobroyting útreiðslur
Nettobroyting íalt

0

0
0

-7.348
-7.348
473

Broytingar samtyktar í nevndunum:
§22614
§22617

Barnaverndartænastan
Brúkaragjøld

§22761
§22722

Leigumál H&U, heilsuhús (17/03060-1)
Leigumál H&U, heilsuhús (17/03060-1)

§5-

Mentanarhølir i miðbýnum

350.000

Trivnaðarnevndin 16.10.17

-350.000

Trivnaðarnevndin 16.10.17

1.000.000
1.000.000

Eldranevndin (Samtykt Bý
26.10.17)
Eldranevndin (Samtykt Bý
26.10.17)

-200.000

Fíggjarnevndin 18.10.17
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5312
§55315

Finsen

§44120
§55717

Rakstur av fimleikahøll til ítróttaranlegg
(17/02826-2)
Rakstur av fimleikahøll til ítróttarallegg
(17/02826-2)
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200.000

-165.000
165.000

Fíggjarnevndin 18.10.17

Mentamálanevnd. (Samtykt Bý
26.10.17)
Eldranevndin (Samtykt Bý
26.10.17)

Tilmæli:
Kommunustjórin, fyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin mæla fíggjarnevndini at taka støðu til
uppskot til broytingar frá fyrisitingini og nevndunum.
Fíggjarnevndin 22. november 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við tilmælinum við hesum broytingum:
Kontan stuðul til íløgur hækkar við kr. 400.000.
Á íløguætlanini verða avsettar hesar upphæddir:
10 mió. kr. á konto 2775 til umlættingardepil.
1,8 á konto 3175 til frítíðartilboð á Argjum.
2 mió. kr. á konto 8175 til aðrar vegaverkætlanir.
Og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, tekur støðu á seinni fundi.
Býráðsfundur 22. november 2017: Samtykt við 8 atkvøðum fyri og ongari ímóti at taka
undir við fíggjarnevndini og at áseta skattaprosenti til 19% og barnafráttin til 8.000 kr.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass, Annfinn Brekkstein og Gunvør Balle.
Atkvøddu blankt: Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson og Heðin Mortensen.

[Lagre]
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287/17 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2017
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur
9 Fíggjarnevndin
10 Býráðsfundur
11 Fíggjarnevndin
12 Býráðsfundur
13 Fíggjarnevndin
14 Býráðsfundur
15 Fíggjarnevndin
16 Fíggjarnevndin
17 Býráðsfundur

Fundardagur
22.02.2017
02.03.2017
22.03.2017
30.03.2017
19.04.2017
27.04.2017
16.05.2017
23.05.2017
14.06.2017
20.06.2017
07.09.2017
07.09.2017
20.09.2017
28.09.2017
18.10.2017
15.11.2017
22.11.2017

Málnr.
47/17
88/17
75/17
105/17
100/17
134/17
124/17
151/17
146/17
187/17
182/17
200/17
212/17
228/17
249/17
287/17
287/17

Journalnr.
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1
17/00303-1

Málslýsing:
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.

Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum.
Tilmæli:

Fíggjarnevndin 22. februar 2017: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Framlagt og einmælt góðkent.
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Ískoyti:
Roknskapurin fyri februar verður lagdur fram á fundinum
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundur 30. mars 2017: Framlagt og einmælt góðkent.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri mars verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 19. apríl 2017: Framlagt og góðkent.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 27. apríl 2017: Framlagt og einmælt góðkent.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrður Olsen,
Bergun Kass, Annfinn Brekkstein, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson, Heðin Mortensen og Gunvør Balle.

Fíggjarnevndin 16. mai 2017: Útsett.
Býráðsfundur 23. mai 2017: Tikið av skrá.
Ískoyti: Roknskapurin fyri apríl verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 14. juni 2017: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundur 20. juni 2017: Framlagt og góðkent.
Fíggjarnevndin 07. september 2017: Roknskapurin fyri juli framlagdur og góðkendur.

Býráðsfundur 07. september 2017: Framlagt og góðkent.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri mai, juni og august verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 20. september 2017: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundur 28. september 2017: Framlagt og góðkent.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri september verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 18. oktober 2017: Útsett.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri september verður lagdur fram á fundinum.
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Fíggjarnevndin 15. november 2017: Framlagt og góðkent.
Býráðsfundur 22. november 2017: Framlagt og góðkent.
[Lagre]
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GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

____________________
Annika Olsen

____________________
Helena á Dam Neystabø

____________________
Tróndur Sigurðsson

____________________
Halla Samuelsen

____________________
Bogi Andreasen

____________________
Annfinn Brekkstein

____________________
Jákup Dam

____________________
Marin Katrina Frýdal

____________________
Bjørghild Djurhuus

____________________
Gunvør Balle

____________________
Turið Horn

____________________
Bergun Kass

____________________
Heðin Mortensen

