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173/15 Nýggjur skúli í vesturbýnum (2012-1064) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentamálanevndin 24.06.2014 151/14 14/03408-18 
10 Byggi- og býarskipanarnevndin 20.10.2015 199/15 14/03408-18 
11 Býráðsfundir 21.10.2015 173/15 14/03408-18 
12 Fíggjarnevndin 21.10.2015 236/15 14/03408-18 
2 Fíggjarnevndin 24.06.2014 203/14 14/03408-18 
3 Býráðsfundir 25.06.2014 148/14 14/03408-18 
4 Mentamálanevndin 20.10.2014 207/14 14/03408-18 
5 Mentamálanevndin 11.02.2015 22/15 14/03408-18 
6 Mentamálanevndin 06.05.2015 72/15 14/03408-18 
7 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.05.2015 117/15 14/03408-18 
8 Mentamálanevndin 19.10.2015 209/15 14/03408-18 
9 Tekniska nevnd 20.10.2015 112/15 14/03408-18 
 
 
Málslýsing: 
 
2012-1064/17 SG  
 
Fyrireika bygging av nýggjum skúla  
 
Arbeiðsbólkur og arbeiðssetningur  
Í álitinum um skúlabygnað og skúlabygging 2012-2021 (sí mál 2011-0679), sum skúlastýrini 
eisini hava viðgjørt og gjørt viðmerkingar til, verður m.a. mælt til at byggja nýggjan trý 
sporaðan skúla í staðin fyri Tórshavnar kommunuskúla og Venjingarskúlan. Mælt verður 
eisini til at skipa forskúla og frítíðarskúla í øllum skúlum. Haraftrat er lagt upp til at hava tilboð 
til næmingar við serligum avbjóðingum.  
 
Hesin nýggi skúlin hevur arbeiðsheitið Vesturskúli við tað, at hann ætlandi verður staðsettur í 
Vesturbýnum inn frá Landavegnum, har økið eisini er lagt av til at byggja ítróttahøll. Inn frá 
Marknagilsvegnum verður miðnámsskúladepilin granni.  
 
Tørvur er á at gera uppskot til eitt meira útgreinað konsept bæði um samlaða virksemið í 
skúlanum og bygningin sjálvan. Hetta arbeiðið er at meta sum ein fyrsta fyrireiking og 
hugskotsgrundarlag fyri víðari politiskari viðgerð og støðutakan til at seta bygginevnd og at 
útvega byggiskrá v.m.  
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at geva umsitingini heimild til at seta 
arbeiðsbólk við umboðum fyri umsitingina, skúlarnar, frítíðarskúlarnar og møguliga onnur at 
gera uppskot til yvirskipað konsept fyri nýggja skúlanum at lata mentamálanevndina aftur til 
viðgerðar í seinasta lagi 15. juni 2012.  
 
Mentamálanevndin 30. apríl 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum.  
 
Býráðið 2. mai 2012: Tikið av skrá.  
 
Ískoyti:  
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Arbeiðsbólkurin hevur latið gera uppskot til yvirskipað konsept fyri nýggja skúlan, sí 
frágreiðing. Arbeiðsbólkurin hevur m.a. lýst námsfrøðiliga profilin við atliti at eitt nú ætlanini 
um deildarbýti, floks- og hølisbýti, samstarv millum lærarar og pedagogar, samstarv millum 
skúlar, serundirvísing og næmingatrivnað. Harumframt verður nomið við staðsetingina, 
bygningsstødd v.m.  
 
Konseptið er í góðum samsvari við álitið um skúlabygnað og skúlabygging eins og 
viðmerkingarnar frá skúlastýrunum (máltal 2011-0679).  
 
Mett verður, at tilfarið, ið arbeiðsbólkurin hevur latið úr hondum, saman við álitinum um 
skúlabygnað og skúlabygging og viðmerkingunum frá skúlastýrunum er haldgott grundarlag 
fyri at fara víðari í tilgongdini at fyrireika bygging av nýggjum Vesturskúla. Næsta stigið er 
sostatt at seta bygginevnd og at útvega byggiskrá.  
 
Til endamálið skal fígging fáast til vega. Í sambandi við heildarætlanina fyri Kommunuskúlan 
eru uml. 3 mió kr. ikki brúktar. Nýggi Vesturskúlin er ein samanlegging av 
Kommunuskúlanum og Venjingarskúlanum, og tí verður mett, at hesir pengar kunnu játtast 
og flytast til nýggju skúlaætlanina fyri hesar báðar skúlar.  
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at seta bygginevnd og at útvega byggiskrá til 
nýggjan Vesturskúla í samsvari við álitið um skúlabygnað og skúlabygging, og at áður játtað 
upphædd kr. 3 mió frá kontu 4175 Dagføring av skúlum L41003 Kommunuskúlin 
høvuðsumvæling verður flutt til bygging av nýggjum Vesturskúla.  
 
Mentamálanevndin 27. juni 2012: Ein meiriluti: Jógvan Arge, Halla Samuelsen og Elin 
Lindenskov taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.  
Ein minniluti: Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen taka støðu á seinni fundi.  
 
Fíggjarnevndin 28. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini.  
 
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt.  
 
Mentamálanevndin 10. apríl 2013: Málið varð umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Ein arbeiðsbólkur við umboðum fyri leiðslur, lærarar og foreldur í skúlastýrunum í 
Venjingarskúlanum og Tórshavnar Kommunuskúla og umboðum fyri umsitingina (sí mál nr. 
14/00423) hevur gjørt uppskot um bygnaðarliga samskipan og samanlegging av 
Venjingarskúlanum og Tórshavnar Kommunuskúla og tíðarætlan. 
 
Á býráðsfundi 22. mai 2014 varð samtykt at broyta ætlaða talið av sporum í Vesturskúlanum 
soleiðis, at trý spor vera í yngru flokkunum og fimm spor í 8. og 9. flokki (sí mál nr. 
14/00423). 
 
Grundøkið við Landavegin, sum ætlanin er at byggja skúlan á, er 34.000 m2, til 
samanberingar eru grundøkini hjá Skúlanum við Løgmannabreyt og Skúlanum á Argjahamri 
ávikavist 22.000 m2 og 20.000 m2. 
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Bygginevndin hevur viðgjørt uppskotið, sum ein arbeiðsbólkur læt úr hondum í juni 2012, og 
nevndin er samd um, at tað uppskotið er gott grundarlag at brúka í fyrireikingini at byggja 
nýggja skúlan í vesturbýnum. 
Á fundi mikudagin 18. juni 2014 samtykti bygginevndin at biðja um, at 1.300.000 kr., sum 
settar eru av til av Vesturskúla, verða játtaðar til fyrireiking og til byggiskrá. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta 1.300.000 kr. til fyrireiking og útvegan 
av byggiskrá av konto 4176 Nýbygging av skúlum. 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina.	  
 
Fíggjarnevnd 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið.	  
 
Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt.	  
 
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Støðan í dag. 
 
Tøkt lendi, sum ætlanin er at byggja á: 
 
Matr.nr. 1099 14.660 m² 
Matr.nr. 1100 15.280 m² 
Matr.nr. 1102c   5.879 m² 
 
Tilsamans 35.819 m² 
 
Hesir matriklar eru allir D3-øki Almennir stovnar. 
 
Samtykt er, at skúlin skal byggjast til 850 næmingar, og við grundarlagi í verandi skúlum við 
Løgmannabreyt og á Argjahamri eru umleið 14 m² fyri hvønn næming.  
Nýggi skúlin skal sostatt vera 850 x 14 m² = 11.900 m² til støddar. 
 
Neyðugt er at útvega meiri lendi, tí serstaka byggisamtyktin fyri Marknagil ásetur 
nettonýtslustig 0,3, sum krevur eitt grundøkið uppá 39.700 m². 
 
Ætlanin er at nýta matr.nr. 1104d ella partar av hesum matrikli afturat. Kommunan eigur 
grundøkið, sum er 6.576 m² til støddar. 
 
Soleiðis verður samlaða víddin økt úr 35.819 m² til 42.395 m². 
 
Bygginevndin hevur á fundi 11. desember 2014 samtykt at mæla til, at matr.nr. 1104d verður 
lagt afturat samlaða økinum til Vesturskúlan. 
 
Upplýsast skal, at matr.nr. 1104d er C3-øki Miðstaða- bústaðarbygging. 
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Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og beina 
málið í byggi- og býarskipanarnevndina. 
	  
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Bygginevndin hevur fingið 1.part av byggiskránni (Byggiskrá Fyritreytir) og mælir til at 
góðkenna hana við tí fyrivarni, at smærri tillagingar kunnu verða gjørdar av umsitingingini, 
áðrenn útbjóðað verður. 
 
Víst verður til skjal 15/01528-2, sum er viðfest. 
 
Sambært tíðarætlanini verða 2. og 3. partur av byggiskránni lidnir í september. 2. partur er 
námsfrøðilig viðurskifti og 3. partur er teknisk viðurskifti. 
 
Tilmæli til mentamálanevndina: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og góðkenna 
fyrsta part av byggiskránni. 
 
Ískoyti: 
Eftir at málið var fyri í mentamálanevndini, hevur fundur verið á teknisku deild við luttøku av 
umboðum fyri Landsverk og Rambøll um atkomuviðurskiftini til Vesturskúlan. Niðurstøðan frá 
fundinum var, at Rambøll skuldi koma við einum uppskoti til loysn og gera eina innkoyring frá 
Marknagilsvegnum ígjøgnum nevnda matr.1104d. 
Mál 14-03118-22. Hjáløgdu kort sum vísa uppskot til loysn. 
 
Tilmæli til byggi- og býarskipanarnevndina: 
Tekniski stjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og teknisku 
deild og nýta matr. nr. 1104d fyri at halda kravið um nettunýtslustig til byggingina og 
møguligan atkomuveg frá Marknagilsvegnum til Vesturskúlan. 	  
 
Mentamálanevndin 6. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum til mentamála-
nevndina.	  
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum til 
byggi- og býarskipanarnevndina. 
 
Ískoyti: 
Bygginevndin hevur 12. oktober 2015 samtykt endaliga byggiskrá fyri byggiverkætlanina 
Skúlin á Fløtum. Byggiskráin, ið er hjáløgd, er í trimum pørtum: 
 
1. Fortreytir 
2. Námsfrøðilig viðurskifti 
3. Teknisk viðurskifti 
 
Grundøki 
Eitt øki í Marknagili er lagt av til Skúlan á Fløtum www.saf.fo . Økið er tilsamans 42.335 m2 
og er ogn hjá Tórshavnar kommunu. 
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Sambært serstøku byggisamtyktini fyri Marknagil kunnu bygningurin/bygningarnir í mesta lagi 
vera 10.583 m2  við tilsamans 12.700 innrættaðum m2. Støddin á skúlanum verður 11.600 m2  
við møguleika at byggja út til tveir flokkar aftrat í 7. árgangi. 
 
Kostnaður 
Metta samlaða íløgan til handverkaraútreiðslur uttan meirvirðisgjald verður: 
11.600 m2 av gólvvídd fyri  11.600 m2 x 20.000 kr.= 232.000.000 kr. 
 
Tíðarætlan 
Byggingin verður skipað sum ein bygging í trimum byggistigum. Sambært tíðarætlanini 
verður fyrsta byggistig liðugt í juli 2018, og tá flytur miðdeildin (4.- 6-fl.) inn í skúlan. Annað 
byggistig er til hádeildina (7.-9.fl.), og tað verður liðugt í juli 2019. Í juli 2020 verður triðja 
byggisstig liðugt, og tá flytur grunddeildin (0-3- fl. og frítíðarskúli) inn í skúlan. 
 
Málið verður viðgjørt í mentamálanevndini, tekniskunevnd, byggi- og býarskipanarnevndini, 
fíggjarnevndini og í býráðnum. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin, tekniski stjóri og býararkitekturin mæla 
mentamálanevndini til at góðkenna byggiskránna og at beina málið víðari til teknisku nevnd, 
ið skal beina málið víðari til byggi- og býarskipanarnevndina, ið skal beina málið umvegis 
fíggjarnevndina í býráðið. 	  
 
Mentamálanevndin 19. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina 
málið í avvarðandi nevndir. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin mælir til at nevndin tekur undir við byggiskránni fyri tann partin sum viðkemur 
vegaføringar, ferðsluviðurskiftir og leiðingar í sambandi við verkætlanina, og at beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina.	  
 
Tekniska nevnd 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Timæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla nevndini til at taka undir við byggiskránni, fyri tann 
partin, sum viðkemur býarskipan og staðseting, og at beina málið í býráðið umvegis 
Fíggjarnevndina.	  
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Halla Samuelsen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	  
 
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Samtykt at góðkenna byggiskránna og at beina málið í 
býráðið, og heitt verður samstundis á teknisku nevnd um í góðari tið at skipa øll nøktandi 
vega- og ferðsluviðurskifti við skúlarnar.	  
 
Býráðsfundir 21. oktober 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti at góðkenna 
byggiskránna. 
[Lagre]  
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174/15 Umsiting og býráð flyta út á Vestaru Bryggju 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Vinnunevndin 24.09.2015 30/15 15/03660-1 
2 Fíggjarnevndin 28.09.2015 202/15 15/03660-1 
3 Býráðsfundir 30.09.2015 136/15 15/03660-1 
4 Vinnunevndin 12.10.2015 35/15 15/03660-1 
5 Vinnunevndin 14.10.2015 38/15 15/03660-1 
6 Býráðsfundir 21.10.2015 174/15 15/03660-1 
7 Fíggjarnevndin 21.10.2015 235/15 15/03660-1 
8 Vinnunevndin 02.11.2015  15/03660-1 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
 
Fyrisitingin	  hjá	  kommununi	  húsast í dag í 5 bygningum í miðbýnum. Talan er um gamla Føroya 
Bankabygningin í Niels Finsens gøtu, Káta hornið, Meiaríið, Gamla posthúsið og Ráðhúsið. Í 
sambandi við keypið av bankabygninginum varð avgerð tikin um, at deildirnar hjá 
miðfyrisitingini, sum í dag eru í Káta Horninum, Meiarínum og Posthúsinum, skulu flyta í 
niðaru hæddirnar í Niels Finsensgøtu, har tekniska fyrisiting er í ovaru hæddunum. 
 
Uppskot er, at allar fyrisitingarnar flyta úr nevndu bygningum í miðbýnum í tað, sum nú 
verður nevnt Sjóvinnuhúsið á Vestaru bryggju, og at nevndu bygningar undantikið Ráðhúsið 
verður seldir ella leigarir til annað virksemi í miðbýnum. 
  
Fyri umsitingina eru fleiri fyrimunir at savna allar fyrisitingarnar og starvsfókini har. Til ber at 
betra munandi um hølisviðurskiftini hjá flest øllum deildum og starvsfólkum, serliga í mun til 
serfunktiónir. Umframt at tryggja besta arbeiðsumhvørvi og starvsfólkatrivnað ber til at 
effektivisera arbeiðsgongdir serliga í mun til samstarv um tvørgangandi mál, so at 
politikkarar, borgarar, vinnulív og samstarvsfelagar annars fáa eina betri tænastu. 
 
Kanningar eru gjørdar, sum staðfesta, at umsitingin hjá Tórshavnar kommunu kann rúmast í 
2 til 2½ hæddum í sonevnda Sjóvinnuhúsinum, tvs. tær 2-3 ovastu hæddirnar. Ein fyribils 
mettur kostnaður at flyta starvsfólkini í hesi høli á Vestaru bryggju liggur á uml. kr. 3 mió. 
Hesin kostnaðurin er mettur sum íløga pr. starvsfólk á kr. 20.000. 
 
Neyvari kanningar eiga tó at verða gjørdar av ítøkiliga tørvinum hjá ymisku deildunum í 
umsitingini. 
 
Leigukostnaðurin er lýstur í niðanfyri standandi talvu. Við einum ásettum fermetraprísi á kr. 
1.295,84, vil árligi leigukostnaðurin fyri hædd 5 og hædd 4 verða kr. 2.680.543,45. Um 
tørvurin vísir, at neyðugt verður við eini hálvari hædd afturat, hetta fyri at lúka øll krøv til 
nøktandi arbeiðsumstøður, so økist leigukostnaðurin samsvarandi. 
 
Dømi TK         
  Starvsfólkatal 

 
140   

  Skrivstovufermetrar 
 

1.550  2.239.750,00 
  Hædd 

 
4 og 5   

  Goymslufermetrar 
 

0,00               0,00 
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  Hartil felagsøki í % 
 

22,97   
  Felagsøki í m2   518,58    440.793,45 
  Kr. pr. ár 

  
2.680.543,45 

  Árlig leiga pr. m2 
  

       1.295,84 
  Kr. pr. mðr. 

  
  223.378,62 

  
Kr. pr. starvsfólk pr. 
mðr.            1.595,56 

 
 
Býráðssalur: 
Møguleiki er at byggja nýggjan býráðssal ovast í saltsilobygninginum á Vestaru bryggju, sum 
í løtuni verður umvældur í sambandi við høvuðsumvælingina av Sjóvinnuhúsinum. 
 
Verandi býráðssalur í gamla meinigheitshúsinum er hvørki tíðarhóskandi ella nøktandi til 
vaksandi virksemið hjá býráðnum. Við at byggja nýggjan býráðssal ovast í saltsiloiini á 
Vestaru bryggju, ber til at bjóða borgaranum og politikarunum ein virðiligan sal við nútímans 
tøkni- og arbeiðsmøguleikum, har møguligt eisini verður at síggja runt allan sjónarringin bæði 
innanífrá og uttanífrá.  
 
Tórshavn er, sum navnið sigur, ein havnabýur. Harumframt er Tórshavn eisini høvuðsstaður, 
og sum ein avleiðing av hesum umsitingarliga háborgin hjá føroysku tjóðini. Støddin og 
leikluturin sum høvuðsstaður leggur upp til eina virðiliga støðutakan til fólkaræðið eisini í 
byggilistini. Søguligi silobygningurin vil, við at verða innrættaður sum býráðssalur í eini 
byggilistarligari umskriving av bygninginum til ein vita, fáa ein nýggjan samleika sum 
fólkaræðisligur viti í norðuratlantshøvum. 
 
Samanlagdi kostnaðurin at laga bygningin til býrðáðssal íroknað útgerð og innbúgv er mettur 
til kr. 18,3 mió. 
 
Tað, at býráðssalur og umsiting eru í sama bygningin, gevur stórar fyrimunir eisini fyri 
politiska arbeiðið. Umframt at vera býráðssalur, fær hølið saman við fyrilestrarsalinum í 
hæddini undir funktión sum auditorium ætlað til framløgur og størri politiskar fundir, seminar 
v.m. Hesir møguleikar eru ikki til staðar á Vaglinum.  
 
Tíðarætlan: 

-‐ Ítøkiliga kanningin at nágreina hølistørv til tær ymsu deildirnar kann setast í 
verk í oktober 2015. 

-‐ Arbeiðið at tillaga bygningin til hesa nýtslu kann síðani verða sett í verk, tá 
bygningurin er liðugur fyrst í 2015. 

-‐ Arbeiðið at tillaga ovasta part av saltsiloini til býráðssal kann byrja 1. Oktober 
2015 og verða liðugt at takaí nýtslu á ólavsøku 2016.  

 
Tilmæli: 
Stjórnin mælir til, at  

-‐ allar fyrisitingarnar verða fluttar í Sjóvinnuhúsið á Vestaru bryggju treytað av, 
at nøktandi fermetrar verða settir av til tess at lúka allan neyðugan hølistørv 

-‐ at arbeiðið til hetta, uml. kr. 3 mió, verður fíggjað við at umraðfesta verandi 
íløgur. 

Stjórnin mælir harumframt til   
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-‐ at byggja nýggjan býráðssal ovast í saltsilobygninginum á Vestaru bryggju, og  
-‐ at arbeiðið at tillaga bygningin kr. 18,3 mió í fyrstu atløgu verður fíggjað við at 

umraðfesta verandi íløgur og við einum parti av meirinntøkunum, tá hesar eru 
staðfestar. Alternativt kann íløgan eisini fáast til vega við søluni av 
bankabygninginum í Húsagøtu, tá hon er staðfest. 

 
 
 
Vinnunevndin 24. september 2015:  
Ein meiriluti: Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrún Mohr samtykkir 
at Tórshavnar kommuna sleppir at leiga hølir í Sjóvinnuhúsinum samsvarandi tilmælinum hjá 
stjórnini. 
 
Ein minniluti: Jákup Dam tekur støðu á seinni fundi.	  
 
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, 
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, mæla býráðnum til at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi. 
	  
Býráðsfundir fyri læstum hurðum 30. september 2015: Atkvøtt varð um tilmæli frá 
borgarstjóranum, um at beina málið í Vinnunevndina, ið varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og 
ongari ímóti. 
 
Fyri atkvøddu:  
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Rúni Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, 
Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen og Sjúrður Olsen  
 
Greiddu ikki atkvøðu:  
Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal. 
 
Vinnunevndin 12. oktober 2015: Útsett. 
	  
Vinnunevndin 14. oktober 2015:  
Ein meiriluti: Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson og Bjørghild Djurhuus samtykkir at leggja 
dekk í saltsiloina og játta 3,5 mió. kr. av íløguætlanini hjá Tórshavnar havn fyri 2016. 
 
Ein minniluti: Jákup Dam tekur ikki undir við meirilutanum. 
 
Ein minniluti: Annfinn Brekkstein tekur støðu á seinni fundi.	  
 
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, 
Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen, samtykkja at játta kr. 3,5 mió. av íløgukarminum hjá 
Tórshavnar Havn 2015 til at leggja dekk í saltsiloina og soleiðis tryggja møguleikan fyri 
framtíðar virksemi ovast í bygninginum. 
 
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við meirilutanum.	  
 
Býráðsfundir 21. oktober 2015: Samtykt við 9 atkvøðum fyri og 3 ímóti at taka undir við 
meirilutanum í fíggjarnevndini.  
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Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Helena Dam á Neystabø, Halla 
Samuelsen, Bjørghild Djurhuus, Tróndur Sigurðsson, Sjúrður Olsen, Anfinn Brekkstein og 
Bogi Andreasen. 
 
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam. 
[Lagre]  
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FUNDURIN LOKIN KL. 17:35 
 
GERÐABÓKIN GÓÐKEND: 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Heðin  Mortensen Jógvan  Arge Helena Dam á Neystabø 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Tróndur  Sigurðsson Halla  Samuelsen Bogi  Andreasen 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Annfinn  Brekkstein Jákup Dam Marin Katrina Ragnarsdóttir 

Frýdal 
   

 
____________________ ____________________ ____________________ 

Bjørghild  Djurhuus Elin  Lindenskov Sjúrður Johan  Olsen 
   

 
____________________ 

Sigrun Amalia  Mohr 
 
 
 


