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261/18 Mál beind í nevndir 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 25.01.2018 7/18 18/00020-1 
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Býráðsfundur 25. januar 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt 
 
Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 24. apríl 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 24. mai 2018:   Einmælt samtykt 
 
Býráðsfundur 20. juni 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 30. august 2018:  Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 27. september 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 25. oktober 2018:  Einmælt samtykt. 
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Býráðsfundur 29. november 2018:Einmælt samtykt 
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262/18 Umsókn frá Articon um víðkan av leiguøki á havnarlagnum á 
Sundi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 04.04.2016 14/16 16/01227-2 

2 Fíggjarnevndin 13.04.2016 138/16 16/01227-2 

3 Býráðsfundur 19.04.2016 110/16 16/01227-2 

4 Vinnunevndin 12.09.2018 35/18 16/01227-2 

5 Vinnunevndin 05.11.2018 43/18 16/01227-2 

6 Vinnunevndin 26.11.2018 51/18 16/01227-2 

7 Býráðsfundur 29.11.2018 262/18 16/01227-2 

 
 
Málslýsing:  
Økið á Sundi er deilt upp í tvey. Økið niðan fyri vegin, tað sum liggur oman móti 
bryggjuni, og økið oman fyri vegin, har sum asfaltverkið liggur. 
Tá havnalagið á Sundi bleiv tikið í brúk, bleiv tað í byggisamtyktini ásett, at alt økið skuldi 
brúkast til vinnu, ið beinleiðis ella óbeinleiðis eru útflutningsfremjandi og til virksemi, ið hava 
samband við hesar vinnur. 
Seinni er byggisamtyktin broytt, soleiðis at økið oman fyri vegin hevur tað somu 
ásetingina sum frá byrjan, meðan økið niðan fyri vegin hevur fingið eina aðra áseting,sum 
ljóðar soleiðis: 
Umráðisparturin verður sum heild lagdur til endamál, ið hava beinleiðis við havnarakstur at 
gera, fyrst og fremst skrivstovur og goymslur í samband við skipaferðslu og vøruflutning og 
tílíkt og til virksemi, ið hava samband við hesi t.e. tænastuvirksemi og bilstøðlar o.t. 
 
Líka síðani byrjan hevur sjálv bryggjan verið brúkt til bulkvørur, t.e. sandur, skervur og skrott,  
umframt at onnur skip, sum hava umlastað, hava brúkt bryggjuna. 
 
Tann 30. oktober 2014 samtykti býráðið at gera ein 25 ára leigusáttmála við P/F Articon um 
at leiga 10.000 m2 av økinum 
Umframt at brúka økið til móttøku og goymslu av sandi og skervi, sum verður innflutt um 
bryggjuna á Sundi, hevur Articon bygt ein bygning á økið, sum verður brúktur til goymslu av 
sementi í stórum sekkjum.  
 
Í skrivi frá Articon, dagfestur 3. mars 2016, verður søkt um at víðka økið eystureftir við 2.000 
m2. 
Í umsóknini verður sagt, at virksemið er nógv økt, og tí er ætlanin at byggja 2 siloir á økinum 
til sement í bulk, soleiðis at lønsemið í framleiðsluni gerst betri. 
 
Viðmerkingar frá umsitingini: Um avgjørt verður at leiga Articon 2.000 m2 afturat teimum 
10.000 m2 sum teir hava leigað síðan 2014, eru tað 3.000 m2 eftir av tøkum økið í eystara 
enda. 
 
Tilmæli: 
Havnameistarin mælir til at ganga umsóknini á møti, og at gera eitt ískoyti til verðandi 
leigusáttmála, sum er dagfestur 6. november 2014, at leigumálið verður víðkað við 2.000 m2 
eystureftir.   
 
 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1009 
 

Formansins merki: 

 

 

 
 
Vinnunevndin 04. apríl 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 13. april 2016: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 19. apríl 2016: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Í 2014 fekk Articon byggiloyvi til ein goymslubygning á økinum, sum verður brúktur til 
goymslu av sementi, sum verður innflutt beinleiðis um bryggjuna á Sundi. 
 
Á fundi í Byggi – og býarskipanarnevndini tann 15. august 2018, j.nr 18/02705,  bleiv samtykt 
at geva Articon byggiloyvi til ein 1.850 m2 stóran framleiðslu- og goymslubygning, á tí leigaða 
økinum. 
 
Áðrenn endaligt byggiloyvi verður givið, má ásetingin um nýtsluna av tí leigaða økinum  
broytast í leigusáttmálanum millum Tórshavnar havn og Articon til eisini at loyva bygging av 
bygningi, sum skal brúkast til framleiðslu av elementum og rúmmodulum til bústaðarbygging. 
 
Í umsóknini um byggilovi  til framleiðslu- og goymslubygningin verður sagt, at tørvur er at 
liggja á havnarøkinum, tí umframt at tilfarið verður beinleiðis uppskipað um bryggjuna á 
Sundi, so skulu rúmmodulir og elementir eisini avskipast beinleiðis um bryggjuna á Sundi. 
 
Fyri at tryggja at íløgan av økinum verður afturgoldin av brúkarunum, ásetur ískoyti til 
leigusáttmálan, at um leigarin ikki upp- og avskipar um bryggjukantin á Sundi og harvið rindar 
fyri íløguna, verður leigugjaldið hækkað við upp til 5 faldað verandi leigugjald. 
 
Tilmæli frá havnarmeistaranum: Mælt verður til at taka undir við ískoyti til leigusáttmála. 
 
Vinnunevndin 12. september 2018: Samtykt at senda málið til kaldbaksnevndina til 
hoyringar. 
 
Vinnunevndin 05. november 2018:  Málið hevur verið til hoyringar í kaldbaksnevndini. Bert 
ein limur hevur svarað. Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Aftan á samskifti við leigaran, er nýtt ískoyti gjørt til leigusáttmálan. Smærri broytingar eru 
gjørdar í sáttmálanum, og leiguupphæddin er tann sama, sum fyri aðrar leigarar. 
 
Tilmæli frá havnameistaranum: Mælt verðu til at taka undir við ískoyti til leigusáttmála j.nr. 
16/01227-15, og at leingja  leigusáttmálan til 25 ár frá 1/12-2018 at rokna. 
 
Vinnunevndin 26. november 2018:  Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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263/18 Fráboðan um, at Eigarfelagið Eystan Kongavarða var 
stovnað á aðalfundi 23. oktober 2018 á Argjum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 14.11.2018 311/18 18/03805-2 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 263/18 18/03805-2 

 
 
Upprunin til málið: 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Eigarafelagið Eystan Kongavarða varð stovnað á aðalfundi 23. oktober 2018 á Argjum.  
Limir felagsins eru allir núverandi og komandi eigarar av raðhúsum fevnd av matr. nr. 40 o-
au, Kirkjubøur – Argir, ella 32 raðhús. 
 
 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 
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Tilmæli: 
Leiðarin á stjórnarskrivstovnuni og kommunustjórin mæla fíggjarnevndini og býráðnum til 
at góðkenna viðtøkurnar Eigarafelagið Eystan Kongavarða. 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 14. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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264/18 Fyrispurningur um broytingar av viðtøkunum hjá 
Eigarafelagnum við Myllutjørn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 14.11.2018 312/18 18/03160-4 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 264/18 18/03160-4 

 
 
Upprunin til málið: 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Áheitan frá Eigarafelagnum við Myllutjørn um at broyta grein 19 í viðtøkunum: 
 
Grein 19 ásetur: 
“Áheitan um at fáa mál viðgjørd á ársaðalfundinum skal vera stjórnini í hendi í seinasta lagi 
15. februar”. 
 
Henda broyting varð samtykt á seinasta aðalfundi: 
Grein 19: 
“Áheitan um at fáa mál viðgjørd á ársaðalfundinum skal vera stjórnini í hendi í seinasta lagi 
14 dagar áðrenn ásetti aðalfundur.” 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     
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Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at samtykkja viðtøkubroytingina. 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 14. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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265/18 Keyp av óbygdum grundøki matr.nr. 138co, Hoyvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 14.11.2018 310/18 15/00519-31 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 265/18 15/00519-31 

 
 
Upprunin til málið: 
Talan er um eitt sethúsagrundstykki við Myllutjørn í Hoyvík. 
Eigararnir keypti grundstykkið 16. sep. 2011, grundstykkið liggur óbygt. 
Kommunan hevur rykt uppá byggifreist. Málið er handað Advokatfelagnum at heinta inn. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Eigararnir vilja lata grundstykkið innaftur, og hava undirskrivað skeytið, har kommunan 
yvirtekur grundstykkið aftur fyri 486.681 kr., sum er upprunaprísurin. Peningur skal flytast á 
klientkonto hjá Advokatfelagnum. 
 
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 
Tórshavn
ar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommunu
ni 

Fyri ávísar 
samfelagsból
kar ella 
felagsskapir 

Fyri 
vinnun
a 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar 
avleiðingar 

    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Kommunustjórin og leiðarin í stjórnarskrivstovuni mæla til at keypa grundstykkið aftur fyri kr. 
486.681 kr.  
Tá skeytið er tinglýst til kommuna, verður grundstykkið selt í fríari sølu hjá ognarmeklara.  
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Fíggjarnevndin 14. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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266/18 Val av nevndarlimum til Visit Tórshavn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 24.04.2018 72/18 18/01341-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 266/18 18/01341-1 

 
 

UPPRUNIN TIL MÁLIÐ: 

Tórshavnar kommuna arbeiðir við at fáa eina samstarvsavtalu við Felagið Tórshavn um Visit 
Tórshavn, sum millum annað hevur við sær broytingar í viðtøkum og nevnd hjá Visit 
Tórshavn.   
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Felagið Tórshavn hevur aðalfund 9 mai. 2018 og eftir ætlan skal nýggj nevnd veljast. 
Kommunan og nevndin í Felagnum Tórshavn eru samd um, at nevndin fyri Visit Tórshavn í 
størru mun skal avspegla ferðavinnuna.  
 
Í uppskoti til nýggj viðtøkur, stendur millum annað um nevndina: 
 
“Nevndin telur 5 limir, sum sita fyri 2 ár í senn. Annaðhvørt ár standa 2 nevndarlimir fyri vali, og 
annaðhvørt ár standa 3 limir fyri vali. 
 
2 nevndarlimir verða valdir beinleiðis av Tórshavnar kommunu og 3 verða valdir av Felagnum 
Tórshavn á aðalfundi. 
  
Teir 2 nevndarlimirnir, ið Tórshavnar kommuna velur, og 2 av nevndarlimunum, ið Felagið Tórshavn 
velur, skulu vera persónar, sum eru leiðarar ella stjórar innan ferðavinnu, handilsvinnu, matstovuvinnu 
og møguliga aðra vinnu, sum hevur ein viðkomandi leiklut í ferðavinnu høpi.  
  
3. nevndarlimurin, sum Felagið Tórshavn velur, umboðar Felagið Tórshavn, og kann verða valdur 
millum limir felagsins ella umboðandi almennan ella privatan stovn, savn, mentanarlív ella líknandi. 
  
Nevndarlimir kunnu ikki vera býráðslimir.  
 
Nevndarlimir kunnu verða valdir aftur.  
  
Fyri hvønn nevndarlim verður tiltakslimur valdur. 
 
Nevndin skipar seg sjálva við formanni og næstformanni. 
 
Nevndin er viðtøkufør, tá í minsta lagi 3 limir eru á fundi, harav ein skal vera formaðurin.  
 
Á ársaðalfundinum 2018 standa allir nevndarlimir fyri vali. 2 nevndarlimir verða tá valdir fyri 1 ár ta einu 
ferðina, harav annar skal verða valdur av Tórshavnar kommunu, og 3 nevndarlimir verða valdir fyri 2 
ár”. 

   
Kommunan skal velja 2 nevndarlimir. Tað er lutfalsval.  
 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
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Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir Býráðnum til at velja 2 nevndarlimir og tiltakslimir fyri Visit Tórshavn. 
 
 
 
 
Býráðsfundur 24. apríl 2018:Tikið av skrá. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Sóley Hammer varð vald sum nevndarlimur og Eirik 
Suni Danielsen sum varalimur í nevndina. 
 
Theresa Kreutzmann varð vald sum nevndarlimur og Rúna Erlandsdóttur sum varalimur í 
nevndina. 
[Lagre]  
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267/18 Bráðfeingistørvur á dagstovnaplássum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 29.11.2017 306/17 17/03897-1 

2 Mentamálanevndin 10.01.2018 2/18 17/03897-1 

3 Mentamálanevndin 22.01.2018 36/18 17/03897-1 

4 Fíggjarnevndin 23.01.2018 29/18 17/03897-1 

5 Býráðsfundur 25.01.2018 18/18 17/03897-1 

6 Mentamálanevndin 23.04.2018 149/18 17/03897-1 

7 Fíggjarnevndin 24.04.2018 129/18 17/03897-1 

8 Býráðsfundur 24.04.2018 83/18 17/03897-1 

9 Mentamálanevndin 06.06.2018 185/18 17/03897-1 

10 Fíggjarnevndin 13.06.2018 177/18 17/03897-1 

11 Mentamálanevndin 18.06.2018 206/18 17/03897-1 

12 Fíggjarnevndin 20.06.2018 204/18 17/03897-1 

13 Býráðsfundur 20.06.2018 148/18 17/03897-1 

14 Býráðsfundur 30.08.2018 192/18 17/03897-1 

15 Mentamálanevndin 28.11.2018 343/18 17/03897-1 

16 Fíggjarnevndin 28.11.2018 329/18 17/03897-1 

17 Býráðsfundur 29.11.2018 267/18 17/03897-1 

 
 
Upprunin til málið: 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Talið av nýføðingum í 2016 í Tórshavnar kommunu var 21% hægri enn í 2015 (52 børn). 
Undanfarnu 5-6 árini hevur kommunan tillagað plásskapasitetin til eitt alsamt lækkandi 
barnatal við tað, at dagrøktarskipanin og virksemið í dagstovninum Vípan eru niðurløgd hesi 
árini.  
 
Nú er øvugta støða, og tí hevur umsitingin í 2016 og 2017 arbeitt við ymsum loysnum til tess 
at tryggja øllum pláss. Í vár eru fingin áleið 30 vøggustovupláss, í leigaðum hølum, og við at 
fremja eina útbygging í Býlingshúsinum undir Brúnni.  
 
Vegna framhaldandi tørv, hevur umsitingin arbeitt við øðrum loysnum. Til skúlabyrjan 
2017/18 er frítíðarskúlin í Hornabø fluttur til felagseind í Kongagøtu, (sí mál 17/00817 
Felagseind við skúla og frítíðarskúla í Kongagøtu) fyri á tann hátt at fáa nýggja vøggustovu í 
Hornabø. Sostatt eru bæði í Kongagøtu og í Hornabø gjørdar tillagingar, soleiðis at tað 
passar til givna virksemið.  
 
Umframt hesi átøk, hava dagstovnar í kommununi tillagað stovnsins virksemi til tess, at teir 
hava kunnað tikið fleiri vøggustovubørn inn so hvørt í 2017. Tískil eru so gott sum eingi tøk 
pláss á dagstovnunum í kommununi.  
 
Snarskivan, ið umsitur plássávísingina, hevur nú boðað barna- og ungdómsdeildini frá, at 
tørvur er á dagstovnaplássum, bæði vøggustovu- og barnagarðsplássum frá ársskifti 
2017/18 at rokna, hetta serliga vegna tilflyting til kommununa. Í løtuni standa 26 børn á 
bíðilista til vøggustovu, umframt 10 systkinapør, sum ynskja pláss á sama stovni. 
Harumframt koma fleiri á lista til eftirfylgjandi mánaðirnar.  
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Stovnarnir eru sum omanfyri nevnt longu fullir. Til tess at tryggja øllum á bíðilista pláss, 
verður neyðugt at útvega høli - skjótast. Veitir kommunan ikki pláss, kann Almannaverkið 
sbrt. forsorgarlógini veita foreldrum 
fyribils hjálp vegna vantandi barnaansing, men álagt er kommununi at endurrinda 
landskassanum hesar útreiðslur. Fyri stakan forsyrgjara vil talan verða um kr. 15.674 um 
mðr. 
 
Ynskiligt er, at loysnin, sum nú skal finnast, er ein varandi ella langtíðarloysn skilt á tann hátt, 
at tað er ikki haldbart at leiga og innrætta høli fyri stutta tíð í senn, so sum tað var gjørt í 
Kirkjustovu frá januar til juni 2017. Hetta er kostnaðarmikið, og haraftrat er torført at fáa 
starvsfólk til dagstovnaøkið yvirhøvur og uppaftur torførari til eitt so stutt tíðarskeið.  
 
Stutttíðarloysnir hava eisini tann vansa, at vøggustovubørn skulu flyta umhvørvið og kvetta 
relatiónir við vaksin, sum  tey hava kent í 6 mðr. til aftur at skapa nýggjar relatiónir, tá tey 
vera flutt.  
 
Umsitingin er farin í gongd við at finna høli.  
 
Eitt uppskot kundi verið vøggustova og barnagarður í gamla realskúlanum. Í umhvørvinum í 
Kongagøtu eru góðir møguleikar til útivirksemi, bæði spælipláss í garðinum við 
Móttøkuhúsinum og spæliplássi í Grasagarði, umframt at tað virksemið, sum er ætlað fyri 
fimleikahøllina í Finsen, gagnligt fyri dagstovnatilboðið.  
 
Virksemið í felagseindini í Kongagøtu kann eisini verða til gagns fyri vøggustovu- og 
barnagarðsvirksemi. Tað eru gjørdar tillagingar til frítíðarskúla virksemi í húsinum hjá Frk. 
Chor, sum eisini kann verða til gagns fyri dagstovnatilboðið fyrrapartin av degnum. 
 
Fyrimunur er, at kommunan eigur bygningin og tískil er eingin leiga, men hølini skulu 
klárgerast, og óvist er, hvat tað kostar.  
 
Aðrar loysnir kundi verið sethús, men tann marknaðurin er ikki lættur at koma framat í løtuni 
uttan stóran kostnað.  
 
Undir øllum umstøðum verður neyðugt at útvega fígging, so at kommunan kann veita 
neyðugu plássini og ansingina, alternativt veita endurgjald fyri vantandi barnaansing. 
 
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 Fyri ávís Fyri ávisar Fyri 
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Tórshavnar 
kommunu 

økir í 
kommununi 

samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

vinnuna 

Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini boða nevndini frá plásstørvi og 
harvið fíggjartørvi til høli og rakstur, evt. endurgjald fyri vantandi barnaansing sbrt 
forsorgarlógini, og at umsitingin arbeiðir við loysnum at leggja aftur fyri nevnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 29. november 2017: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Dags dato er tørvur á 46 vøggustovuplássum og 17 barnagarðsplássum pr. 1. februar 2018.  
 
Sum lýst omanfyri til fundin 29. november 2017 er arbeitt við at fáa til vega bráðfeingispláss 
og meira varandi loysnir.  
 
Bráðfeingis ber til at skipa eina fyribils vøggustovu í gamla skúlanum á Hvítanesi. Har kunnu 
fáast til vega 10-12 pláss. Hetta er roynt áður, og ætlanin er, at leiðslan í Birkilund tekur sær 
av tilboðnum, ið er skjót at seta í verk. Staðbundna nevndin á Hvítanesi hevur givið samtykki 
til ætlanina treytað av, at ljósviðurskifti kring skúlan verða fingin í rættlag, at tað er væl 
frámerkt, hvar bilar til og frá skúlanum skulu parkera í bygdini, og at skelti verða sett upp í 
bygdini um, at ansa eftir børnum, ið spæla. 
 
Harumframt verður stovnurin í Hornabø, sum byrjaði í august 2017, fyltur skjótari enn ætlað, 
so har verða 10-12 børn tikin inn. 
 
Realskúlin 
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Umsitingin hevur arbeitt víðari við uppskotinum um at skipa part av gamla realskúlanum til 
dagstovn sum ein varandi miðbýarstovn, har hugsanin er, at hesin flytur og verður skipaður í 
skúlanum í Kongagøtu, tá Skúlin á Fløtum er liðugur í 2020. Seinastu árini hava ov fá pláss 
verið í miðbýnum. Staðsetingin er tískil góð í mun til afturvendandi tørvin á fleiri plássum í 
miðbýnum. 
 
Við ávísum tillagingum kann realskúlin gerast dagstovnur við ml. 30-54 plássum alt eftir, 
hvussu stóran part av bygninginum, ið brúktur verður til endamálið, og hvussu samansetingin 
ml. vøggustovu- og barnagarðsbørn er.  
 
Húsaumsitingin greiðir nærri frá neyðugu tillagingunum. 
 
Víst verður í hesum sambandi eisini til mál 17/03883 Skúlin á Fløtum hølisviðurskifti 
(Realskúlin). 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla til at umrøða ætlanina við 
dagstovni í realskúlanum. 
 
 
Mentamálanevndin 10. januar 2018: Málið umrøtt og nevndin tekur undir við, at umsitingin 
arbeiðir víðari við ætlanini at skipa Realskúlan til dagstovn. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til samtyktina frá undanfarna nevndarfundi. Víst verður somuleiðis til uppskot um 
fígging at gera realskúlan kláran til dagstovn, mál 17/03656. 
 
Í løtuni verða neyvari kostnaðarmetingar gjørdar við støði í tilboðsprísum. Ætlandi flytur 
Heilsuhúsið út  komandi vikurnar soleiðis, at partur av realskúlanum kann takast í nýtslu sum 
dagstovnur umleið hálvan februar. Restin av realskúlanum verður tikin í nýtslu, tá allur 
bygningurin er tøkur og so hvørt tillagingarnar eru gjørdar. Harumframt verða høli til Litir í 
leiki hjá Skúlanum á Fløtum. 
 
Til tess at kunna seta tillagingararbeiðini í gongd, og til tess at kommunan kann bjóða 
foreldrum nýggju plássini út, er neyðugt at staðfesta endaliga, at dagstovnur skal skipast í 
realskúlanum.  
 
Nærri yvirlit yvir, hvussu aktuelli plásstørvurin verður loystur, verður lagt fram á fundinum.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at samtykkja, at dagstovnur 
verður skipaður í realskúlanum, harumframt eisini høli til Litir í leiki hjá Skúlanum á Fløtum, 
og at beina málið í fíggjarnevndina. 
 
Mentamálanevndin 22. januar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 23. januar 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið til kunningar. 
 
Býráðsfundur 25. januar 2018: Tikið av skrá. 
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Ískoyti: 
Tað er framvegis støðugt trýst á kommununa um at veita fleiri dagstovnapláss. Hóast fleiri 
tillagingar eru gjørdar og aðrar ávegis soleiðis, at fleiri pláss eru komin á dagstovnaøkinum, 
so er avbjóðingin ikki bast, um hugt verður fram til várið 2019.  
 
Við nýútvegaðu plássunum í gamla realskúlanum kann væntast, at tey, ið d.d. eru á bíðilista, 
fáa bjóðað pláss til ynsktu tíð í august 2018, hetta tó treytað av, at allur bygningurin verður 
nýttur til dagstovnavirksemi. 
 
Hetta loysir bráðfeingisavbjóðingina til august, men eingi pláss eru frá september. Vanliga 
mynstrið er, at ml. 60 og 90 børn leggjast aftrat tíðarskeiðið september-mai.  
 
Vísandi til ætlanina, at Skúlin á Fløtum flytur úr brúna skúla í Fríðriks Petersensgøtu (sí mál 
17/03883), er møguleiki at brúka bygningin til dagstovn frá sumrinum ella so skjótt til ber at 
hava bygningin kláran. Mett verður, at hetta er góður “buffari” at fylla upp so hvørt tørvur er á 
dagstovnaplássum tíðarskeiðið fram móti jólum alt eftir, hvussu nógv børn rúmast har.  
 
Alneyðugt er tó eisini at taka avgerð um meira framtíðartryggjaðar loysnir, so henda 
bráðfeingisstøða, har nýggjar fyribilsloysnir er einasti handlimøguleiki, ikki gerst vanliga 
støðan.  
 
Í fyrireikingararbeiðinum til talgildu plássupptøkuskipanina, sum fer at geva umsitingini 
munandi betri møguleika at staðfesta plásstørv mánaðir fram í tíðina, og í arbeiðinum at 
gagnnýta møguliga tøkan plásskapasitet á dagstovnaøkinum, hava barna- og 
ungdómsdeildin og húsaumsitingin pláss-skrásett allar stovnar og stovur. Hetta er gjørt eisini 
í mun til nýggju bygningskunngerðina, sum vísir á minsta mark fyri fermetrum til hvørt barn á 
dagstovni/stovu, og í mun til námsfrøðiligt viðmæli um bólkastødd av børnum í 
dagstovnaaldri.  
 
Henda gjøgnumgongd vísir, at onkrir stovnar hava heldur stórt barnatal, meðan aðrir kunnu 
rúma fleiri børnum, verða ávísar tillagingar gjørdar. Henda støða, har onkrir stovnar skulu 
hava færri børn enn í dag, eigur at takast við, tá ið samlaði plásstørvurin verður viðgjørdur. 
Greitt verður nærri frá hesum á fundinum.  
 
Niðanfyri verður víst á loysnir:  
  

1. Til tess at basa bráðfeingistørvin, ið er, og sum aftur kemur á heysti 2018:  

 At allur gamli realskúlin verður nýttur til dagstovnavirksemi. Realskúlin hevur í 
løtuni 21 pláss. Tá allar tillagingarnar eru lidnar, rúmast bygningurin í mesta lagi 
68 børnum, hetta veldst um samansetingina av vøggustovu- og 
barnagarðsbørnum. 

 At brúni skúli verður tillagaður og nýttur til dagstovnavirsemi frá heysti 2018. Í 
løtuni verður kannað, hvussu nógvum børnum, ið brúni skúli kann rúma, hvat 
krevst av tillagingum, og hvat tað verður mett at kosta, men roknast kann helst við 
trimum stovum. Eisini verður kannað, hvørt bygningurin er egnaður sum ein 
varandi loysn, ella um hetta er at meta sum ein fyribilsloysn. 

 At skúlin á Hvítanesi framhaldandi verður brúktur sum fyribils loysn. Loysnin er á 
Hvítanesi er væl umtókt og kann halda fram uttan stórvegis tiltøk. 

 
2. Til tess at fáa til vega fleiri pláss við at tillaga innrætting á nøkrum stovnum: 

 At arbeitt verður víðari við uppskotunum um tillagingar í innrætting. 
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 At avbjóðingin, ið ávísir stovnar hava við barnatalinum, verður umrødd og atlit tikið 
til tað yvir tíð, harundir ávís býlingshús og Kurla. 

 
Sum omanfyri lýst eru allir verandi dagstovnar gjøgnumgingnir av barna- og ungdómsdeildini 
og húsaumsitingini til at meta um, á hvørjum stovni tað ber til at gera tillagingar í innrætting, 
so stovnurin kann rúma fleiri børnum. Burturúr hesum eru komin ymisk uppskot uppá 
tillagingar at økja plásskapasitetin. Fyrimunur við hesum er, at einstaka rakstrarstaðið fær 
betri rakstrargrundarlag, og at bygningarnir verða fullnýttir við nýggjum varandi plássum, 
heldur enn at økja um talið av bygningum/rakstrarstøðum.  
 
Enn vantar at kostnaðarmeta uppskotini, sum aftur er grundarlag fyri eini raðfesting, har hetta 
loysir seg best. Greitt verður nærri frá hesum á fundinum. 
  

3. Til tess at framtíðartryggja plásskapasitetin við út- og nýbygging, har tað eisini verða 
fingin til vega nýggj varandi pláss (íløgur): 

 At arbeiða víðari við uppskotum um at byggja út ávísar dagstovnar.  

 At arbeiða víðari við uppskoti um at byggja nýggjan og størri dagstovn á Argjum í 
staðin fyri verandi dagstovnin á Argjum. 

 At arbeiða víðari við uppskoti at tillaga Skúlan í Kongagøtu til varandi 
miðbýarstovn, tá bygningurin verður tøkur summarið 2020. 

  
Nýggj varandi pláss er fortreyt fyri, at tað støðugt skal bera til at veita foreldrum plásstrygd. 
Harumframt er tað fortreyt fyri endurnýggjan av ótíðarhóskandi plássum, har antin 
bygningurin eigur at verða saneraður sum dagstovnur ella er ikki egnaður á annan hátt. 
  
Uppskot fyriliggur uppá útbygging av dagstovninum á Hamrinum á Argjum. Treytað av, at 
nýtt lendi verður lagt aftrat verandi grundøki, kann fáast ein vøggustova og eina 
barnagarðsstova afturat. Kostnaðarmeting uttan lendiskeyp er nakað yvir kr. 10 mió. Til ber 
eisini at byggja dagstovnin í Maritugøtu út við einum vognrúmi, sum leysgevur annað høli á 
stovninum til 10 nýggj vøggustovupláss. Hetta uppskot er ikki kostnaðarmett enn. Metast má, 
at eisini aðrir stovnar við fyrimuni kunnu byggjast út, og eigur hetta at verða kannað ítøkiliga 
beinanvegin, íroknað kostnaðarmeting og raðfesting. 
 
Mentamálanevndin hevur áður fingið lagt fram uppskot til nýggjan og væl størri dagstovn á 
Argjum (mál 17/03943) lutvíst til at endurnýggja ótíðarhóskandi stovnspláss/bygning og til at 
útvega uml. 40 pláss fleiri (samlaður plásskapasitetur sbrt. uppskotinum 112). Kostnaður 
uml. kr. 35 mió. Til ber ikki einki at gera, tí verandi stovnur krevur stórar og kostnaðarmiklar 
ábøtur. 
 
Tá Skúlin á Fløtum er liðugur í 2020 og flutt verður úr skúlanum í Kongagøtu, er uppskot, at 
bygningurin verður gjørdur um til dagstovn at koma í staðin fyri realskúlan, sum ætlandi er 
fyribilsloysn. Mett verður, at bygningurin rúmar 100-120 børnum alt eftir samansetingini av 
vøggustovu- og barnagarðsbørnum. Fyrimunur er, at bygningurin rúmar øllum børnunum í 
realskúlanum umframt t.d. Kurlu ella brúna skúla, verða hesi niðurløgd. Bygningurin í 
Kongagøtu er nýggjur og í góðum standi, og mett verður ikki neyðugt við stórum tillagingum.  
 
Fyrimunur við hesum uppskoti er, at kommunan sleppur undan íløgu í nýggjan dagstovn, ið 
ikki verður minni enn tær kr. 35 mió, sum nýggi dagstovnurin á Argjum verður mettur at 
kosta, og mett verður ikki sannlíkt, at kommunan byggir tveir stovnar við uml. 100 plássum í 
senn, hóast plásstørv.   
 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1024 
 

Formansins merki: 

 

 

Fíggjartørvur: 
Til tess støðugt at fáa til vega nýggj pláss, tað verið seg við smærri tillagingum í innrætting, 
útbyggingum og nýbyggingum, er neyðugt at raðfesta fígging til endamálið bæði í rakstri og 
íløgum. Umsitingin kemur við neyvari greining av tørvi, so hvørt uppskotini verða 
kostnaðarmett og raðfest. Roknast kann við nýggjum fíggjartørvi í inniverandi ári.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at samtykkja: 

- At allur realskúlin verður dagstovnur í minsta lagi fram til ársskiftið 2020/21. 
- At brúni skúli verður dagstovnur frá august 2018 í minsta lagi fram til ársskiftið 

2020/21, og at umsitingin ger neyvari meting um kostnað at gera bygningin kláran til 
dagstovn at leggja aftur fyri nevndina. 

- At skúlin á Hvítanesi framhaldandi verður brúktur sum fyribilsloysn. 
 
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini til at samtykkja: 

- At umsitingin leggur fram neyvari raðfesting av tillagingarmøguleikum í innrætting á 
dagstovnum, har tað verður mett at hava fyrimun at økja plásskapasitetin. 

- At heimild verður latin umsitingini at fáa til vega ítøkilig og kostnaðarmett uppskot til 
útbyggingar av verandi stovnum. 

- At prinsipiell støða verður tikin til uppskotið, sum lagt er fram um bygging av nýggjum 
og størri dagstovni á Argjum, og at fáa fígging til vega í langtíðaríløguætlanini. 

- At taka prinsipiella støðu til, at skúlabygningurin í Kongagøtu verður at brúka til 
varandi dagstovn eftir summarið 2020, og at umsitingin fær heimild at fyrireika 
ætlanina. 

 
 
 
Mentamálanevndin 23. apríl 2018: Samtykt at taka undir við teim fyrstu seks tilmælunum, 
og at fara undir eina tilgongd at avgera, hvat skúlabygningurin í Kongagøtu skal brúkast til.  
 
Fíggjarnevndin 24. apríl 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Býráðsfundur 24. apríl 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til tilmæli og samtyktir omanfyri. 
 
Høvuðsavbjóðing júst nú er: 

- At tað eru ov nógv børn inni á fleiri stovnum 

- At nettotilflytingin av børnum undir skúlaaldur eftir øllum at døma hevur 

verið serliga stór í 2017 

- At rættiliga stórur bíðilisti er eftir plássum longu frá august 

 
Hetta lagt saman gevur ein tørv á plássum svarandi til ein miðal árgang í aldrinum 0-7 ár.  
 
Raðfestast má í fyrsta lagi at útvega nýggj pláss, áðrenn til ber yvir tíð at lækka barnatalið á 
ávísum stovnum. 
 
Staðfest er, at realskúlin verður ikki allur tikin í nýtslu fyrr enn 1. november 2018, tí arbeiðið 
verður ikki liðugt fyrr enn tá. Í løtuni eru 25 børn í realskúlanum, men væntast kann ikki, at 
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hini uml. 40 plássini eru tøk fyrr enn í november. Ætlandi er realskúlin fyribils loysn tvey ár 
fram, tvs. hesi skulu endurútvegast í seinasta lagi um tvey ár. Brúni skúli kann, um arbeiðið 
fer í gongd nú í summar, væntandi verður klárur at taka í nýtslu í januar 2019. Har eru 64 
varandi pláss. 
 
Støðan ger, at arbeiðast mugu við fleiri loysnum í senn og tað beinanvegin. 
 
Gjørd eru nú uppskot og fyribils kostnaðarmetingar uppá tillagingar í Dagstovninum á 
Velbastað, Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu, sum samlað geva 
44 pláss (24 VG og 20 BG) fyri uml. kr. 2,5 mió handverkaraútreiðslur, tvs uttan mvg, 
byggiharraútreiðslur, innbúgv v.m. 
 
At tillaga Brúna skúla við neyðugum útbyggingum av vognrúmi, vognskúri, svala (útgongdum 
frá stovum), innrættingum í stovnunum, liðugt gjørt útiøki v.m. er mett til kr. 6,3 mió – í hesum 
føri er allar byggiharraútreiðslur íroknaðar. 
 
Hesar fýra verkætlanirnar geva sostatt 108 varandi pláss fyri uml. kr. 10 mió í íløgum, og 
kunnu allar verða lidnar komandi 6-7 mánaðirnar, verður arbeiðið byrjað nú. 
 
Verður skúlin í Kongagøtu gjørdur um til dagstovn um 2-2,5 ár, so verða 100 pláss aftrat fyri 
ta upphædd, ið tillagingarnar kosta – í tí førinum mest smærri innrættingar. 
 
Dagstovnurin á Argjum er størri íløguætlan, har tað í fyrsta umfari snýr seg um at 
framtíðartryggja verandi 70 plássini við at byggja nýggjan og størri stovn, har tað kunnu fáast 
uml. 33 pláss aftrat. Kostnaðarmetingin fyri uppskotið til bygning, ið lagt er fram í 
mentamálanevndini, er uml. kr. 35 mió, men hetta skal viðgerast neyvari. Tó eigur upphædd 
til neyvari verkætlanarfyrireikingar og prosjekting at verða fingin til vega skjótast og helst í 
inniverandi ári, so at møgulig bygging kann byrja næsta ár. 
 
Øll hesi átøk, har plássini í skúlabygninginum í Kongagøtu og nýggja Dagstovninum á 
Argjum tó ikki kunnu roknast við fyrr enn í 2020/21, samstundis sum plássini í realskúlanum 
tá ætlandi detta burtur, geva í alt 176 pláss. 
 
Trygd er ikki fyri, at hetta er nokk, men innanfyri komandi 6-8 mánaðirnar eru tó við 
uppskotunum omanfyri sannlíkindi fyri, at til ber at hava 148 nýggj pláss tøk (Velbastað 20 
BG, Maritugøta 12 VG, Inni á Gøtu 12 VG, Brúni skúli 64, Realskúlin 40). 
 
Kollafjørður: 
Plásstrot er eisini á Dagstovninum Kura í Kollafirði. Barnatalið er hækkað nakað síðstu árini, 
og ábendingar eru um framhaldandi vøkstur í barnatalinum. Møguleikar at byggja Kuru út við 
eini vøggustovu og eini barnagarðsstovu eiga tí at kannast, umframt at frítíðarskúlin og 
ungdómstilboðið halda til í lutvíst leigaðum hølum, ið ikki longur eru hóskandi. Kommunan 
kundi sum fyribils loysn tikið upp samband við samkomuna Zion, ið er beint við, við tí 
endamáli at leiga og innrætta kjallaran til dagstovn, og annars hava felags garð við Kuru. 
Hesi pláss kunnu sostatt útvegast yvir rakstur. 
 
Onnur atlit: 
Tá so stórt fokus er á bráðfeingis tørvin, so eigur at verða mint á onnur atlit, ið eisini hava við 
sær øktan plásstørv og harvið fígging. Dagstovnurin í Kaldbak er eisini við at vera ov lítil. 
Dagstovnurin í Løkjatúni hevur ikki nøktandi umstøður til vognar, kjallarahæddin í 
Býlingshúsinum í Norðasta horni skal umvælast og kundi hýst nýggjari barnagarðsstovu, 
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Býlingshúsið á Ternuryggi manglar vognrúm, og Stella Maris hevur tørv á tillagingum, tí 
bygningurin er gamal. 
 
Onnur vaksandi avbjóðing eru børn við “serligum serligum” tørvi. Hetta eru børn, sum ikki 
kunnu vera í vanligu stovunum á dagstovnaøkinum vegna heilsuvanda eitt nú í mun til smittu, 
ella hava umfevnandi menningaravbjóðingar. Her kunnu smærri rúm á ávísum stovnum 
setast av til hetta, men sum kann ávirka vanliga plásskapasitetin. 
 
Til slík atlit eigur ein føst upphædd, t.d. kr. 1 mió, at verða sett av árliga á kontu 3214 
broytingar og minni umvælingar. 
 
Fígging: 
Arbeiðið við realskúlanum er fíggjað, men tað eru hinar ætlanirnar ikki. 
 
Størsta arbeiðið í mun til loysnirnar her og nú er Brúni skúli. Her er møguligt at flyta kr. 6 mió 
av íløgujáttanini, sum ætlað er til musikkskúlabyggingina í ár, tí roknað verður har við 
minninýtslu í ár. Hetta hevur sostatt ikki avleiðing fyri musikkskúlabyggingina, men krevur tó, 
at upphæddin verður játtað aftur til musikkskúlabyggingina í 2019. 
 
Verkætlanirnar á Velbastað, Maritugøtu og Inni á Gøtu hava onga fígging. Her mugu 
útvegast ml. kr. 3-3,5 mió til endamálið. 
 
Eingin játtan er sett av til verkætlanarfyrireikingar og prosjektering av nýggjum Dagstovni á 
Argjum. Mett verður, at neyðugt er við kr. 3,5 mió til endamálið til tess at menna prosjektið 
fram til útboð (mál 17/03943). 
 
Spurningurin um framtíðina hjá skúlabygninginum í Kongagøtu má takast skjótast. 
 
Verður hann ikki dagstovnur, má annar stovnur í miðbýnum byggjast og arbeiðið at fyrireika 
prosjekt tí byrja beinanvegin. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at játta kr. 6 mió til at út- og 
umbyggja Brúna skúla til dagstovn, íroknað at gera útiøkið liðugt, og at heimila umsitingini at 
bjóða arbeiðið út og gera neyðugar sáttmálar. Mælt verður til, at arbeiðið verður fíggjað við at 
flyta kr. 6 mió av løgukontu 5175 Musikkskúlin løgukarmur L0001 til løgukontu 3175 
barnaansing, sum verður at játtað musikkskúlaverkætlanini aftur í fíggjarætlanini 2019. 
 
Harumframt mæla trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini til at taka undir við 
uppskotunum um tillagingar av Dagstovninum á Velbastað, Býlingshúsinum í Maritugøtu og 
Býlingshúsinum Inni á Gøtu, og í hesum sambandi at játta kr. 3,5 mió til endamálið við at 
umraðfesta í íløguætlanina fyri 2018, og heimila umsitingini at bjóða arbeiðini út og gera 
neyðugar sáttmálar. 
 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla somuleiðis til at játta kr. 3,5 
mió til prosjektfyrireikingar v.m. av nýggjum Dagstovni á Argjum við umraðfestingum í 
íløguætlanini fyri 2018, og í hesum sambandi at seta bygginevnd samsvarandi reglugerð um 
íløguverkætlanir størri enn kr. 20 mió. 
 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla eisini til at geva umsitingini 
heimild at samráðast við samkomuna Zion í Kollafirði um møguleikan at leiga og innrætta 
kjallarahæddina í bygningin teirra til dagstovnavirksemi at leggja aftur fyri nevndina. 
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At enda mæla trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini til endaliga støðutakan 
um skúlabygningurin í Kongagøtu verður at brúka til dagstovn eftir 2020, og um ikki, so at 
játta fígging kr. 1 mió til at seta í gongd prosjektfyrireikingar v.m. til bygging av nýggjum 
dagstovni í miðbýnum, og í hesum sambandi at at seta bygginevnd samsvarandi reglugerð 
um íløguverkætlanir størri enn kr. 20 mió. 
 
 
Mentamálanevndin 06. juni 2018: Ein meiriluti, Gunvør Balle, Turið Horn og Jákup Dam, 
samtykti at taka undir við tilmælinum um at gera brúna skúla um til dagstovn og játta kr. 6 
mió av løgukontu 5175 Musikkskúlin løgukarmur L00001 til løgukontu 3175 barnaansing, og í 
hesum sambandi heimila umsitingini at bjóða arbeiðið út og gera neyðugar sáttmálar. Málið 
beinast í býráðið um fíggjarnevndina. 
  
Harumframt samtykt at geva umsitingini heimild at samráðast við samkomuna Zion í 
Kollafirði um møguleikan at leiga og innrætta kjallarahæddina í bygningi teirra til 
dagstovnavirksemi at leggja aftur fyri nevndina. 
 
Vent verður aftur til hini tilmælini á seinni fundi. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Halla Samuelsen, stemma blankt og krevja málið fyri 
býráðið. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til uppskotini til síðsta mentamálanevndarfund um tillagingar av Dagstovninum á 
Velbastað, Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu til tess fáa 44 nýggj 
dagstovnapláss at nøkta part av bráðfeingis plásstørvinum, og sum mett verður kosta kr. 3,5 
mió at fáa til vega. Til henda fund var tó ikki møguligt at ávísa fígging. 
 
Mett verður, at til ber at flyta kr. 3,5 mió av løgukarmi 2775 eldrarøkt L00001 ætlað 
umlættingar- og rehabiliteringsdepli, tí roknað verður við, at henda verkætlanin hevur ikki tørv 
á allari játtanini í ár. Hetta hevur sostatt ikki nakra avleiðing fyri verkætlanina í ár, men krevur 
tó, at umlættingar- og rehabiliteringsdepilin (L27011) hesa játtan aftur sum part av samlaðu 
íløgujáttanini fyri 2019. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at gera ávísar tillagingar av 
Dagstovninum á Velbastað, Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu, og 
í hesum sambandi at játta kr. 3,5 mió til endamálið og heimila umsitingini at bjóða arbeiðini út 
og gera neyðugar sáttmálar. 
 
 
Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Tikið av skrá vísandi til, at nevndarlimir hava kravt málið fyri 
býráðið.  
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Ískoyti: 
Víst verður til síðsta ískoytið og tilmælið omanfyri um at játta kr. 3,5 mió til at gera tillagingar av 
Dagstovninum á Velbastað, Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu. Sambært 
nýggjum kostnaðarmetingum verður játtanartørvurin helst um kr. 5,5 mió.  
 
Mett verður, at fyri tær kr. 3,5 mió ber í øllum førum til at fremja tvær av ætlanunum, men til ber ikki 
at staðfesta endaliga kostnaðin fyri allar ætlanirnar fyrr enn tilboðskostnaðurin fyriliggur eftir útboð. 
Mett verður tí skilabest, at umsitingin við støði í innkomnu tilboðunum raðfestir ætlanirnar, ið kunnu 
figgjast innanfyri kr. 3,5 mió, og at møgulig fígging til triðju ætlanina verður reist antin sum 
eykajáttanarmál í 2018 ella sum partur av fíggjarætlanini fyri 2019. 
  
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at gera ávísar tillagingar av 
Dagstovninum á Velbastað, Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu, og 
í hesum sambandi at játta kr. 3,5 mió til endamálið og heimila umsitingini at bjóða arbeiðini út 
og gera neyðugar sáttmálar. 
 
Trivnaðarstjórin, heilsu- og umsorganarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina 
mæla til at játta kr. 3,5 mió av løgukarmi 2775 eldrarøkt L00001 til løgukontu 3175 
barnaansing til endamálið.  
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 18. juni 2018: Ein meiriluti, Gunvør Balle, Turið Horn og Marin Katrina 
Frýdal, tekur undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Halla Samuelsen, mælir til ikki at gera realskúlan til 
dagstovn, men at lata Skúlan á Fløtum bygningin til skúla og ístaðin útvega nýggj 
dagstovnapláss eftir sama leisti sum Spíranum í Havnardali.   
 
 
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Turið Horn og Gunvør Balle tekur 
undir við samtyktini í Mentamálanevndini og at beina málið í býráðið. 
 
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein mælir til at gera tillagingar av 
Dagstovninum á Velbastað, Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu. 
Umframt verður víst á tað, ið minnilutin í Mentamálanevndini vísir á. 
 
Býráðsfundur 20. juni 2018: Fyrst varð atkvøtt um soljóðandi broytingaruppskot frá Helenu 
Dam á Neystabø, Hallu Samuelsen, Tróndur Sigurðsson, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus og 
Annfinn Brekkstein:  
 
Mælt verður til ikki at gera realskúlan til dagstovn, men at lata Skúlan á Fløtum bygningin til 
skúla og ístaðin útvega nýggj dagstovnapláss eftir sama leisti sum Spíranum í Havnardali. 
 
Uppskotið fall við seks atkvøðum fyri og sjey ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Bjørg Dam, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á 
Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein. 
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Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen og Ruth Vang. 
 
Síðani varð atkvøtt um samtyktina hjá meirilutanum í mentamálanevndini tann 6. juni 2018 
og samtyktina hjá meirilutanum í fíggjarnevndini tann 20. juni 2018, ið varð samtykt við 10 
atkvøðum fyri og trimum blonkum atkvøðum. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen, Ruth Vang, Helena Dam á Neystabø , Annfinn Brekkstein og Bjørghild 
Djurhuus 
 
Blankt atkvøddu: Bjørg Dam, Tróndur Sigurðsson og Halla Samuelsen.  
 
Býráðsfundur 30. august 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til býráðssamtyktina 30. august 2018 um at játta kr. 3,5 mió til at gera tillagingar á 
trimum dagstovnum hetta til tess at fáa til vega fleiri dagstovnapláss. 
 
Byrjað er við at bjóða út arbeiðini viðvíkjandi Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum 
Inni á Gøtu. Nú tilboðini eru komin inn kann staðfestast, at fíggingin røkkur ikki til meira enn 
aðra verkætlanina. Tilboðið uppá Maritugøtu er uml. kr. 3,1 mió og uppá Inni á Gøtu kr. 2,4 
mió mvg íroknað, men ikki aðrir projektkostnaðir, ið roknast til uml. kr. 0,5 mió.  
 
Samlaður kostnaður verður kr. 6 mió, og fíggjartørvur til at fáa framt báðar hesar 
verkætlanirnar er sostatt kr. 2,5 mió. 
 
At munurin á kostnaðarmeting og tilboðum er so stórur skyldast fyri stóran part, at 
kostnaðarmetingin er gjørd tíðliga í tilgongdini, og at verkætlanirnar eru mentar so hvørt bæði 
sambært tørvi og krøvum. 
 
Avbjóðing hjá kommununi er, at hesi nýggju plássini í Maritugøtu og Inni á Gøtu eru bókað 
hjá børnum at byrja februar/mars. Tað er sostatt neyðugt at fáa hesi arbeiði í gongd. 
 
Í býráðnum liggur ein eykajáttan til íløgur at útvega fleiri dagstovnapláss, sí mál 18/03937 
Flyting millum kontur á grein 3, har ætlandi kr. 2,5 mió verða játtaðar til kontu 3175 
Barnaansing (íløgur). Henda kann játtast inn á løgukontu L31009 Tillagingar á dagstovnum. 
Avgerð um tað verður at gera í máli 18/03937. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla til at fremja verkætlanirnar 
viðvíkjandi Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu fyri ein samlaða 
játtan uppá kr. 6 mió á kontu 3175 Barnansing L31009 og heimila umsitingini at gera 
neyðugar sáttmálar. 
 
 
 
Mentamálanevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
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Fíggjarnevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
 
 
  



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1031 
 

Formansins merki: 

 

 

268/18 Flyting millum kontur á grein 3 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 07.11.2018 324/18 18/03937-1 

2 Fíggjarnevndin 14.11.2018 313/18 18/03937-1 

3 Mentamálanevndin 28.11.2018 345/18 18/03937-1 

4 Fíggjarnevndin 28.11.2018 330/18 18/03937-1 

5 Býráðsfundur 29.11.2018 268/18 18/03937-1 

6 Býráðsfundur   18/03937-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Afturhildnar lønarútreiðslur í sambandi við verkfallið á dagstovnaøkinum. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Í sambandi við verkfallið á dagstovnaøkinum vórðu fyri 2018 afturhildnar í lønum kr. 4,135 
mió og fyribils sett á reguleringskontu 3199. 
Fyrisitingin mælir til, at hesar verða fluttar út á kontur á grein 3 eftir fylgjandi uppskoti: 
Konta 3111 Miðstovnurin (Realskúlin og Hornabø) kr. 1,3 mió 
Konta 3214 Broytingar og minni umvælingar   kr. 0,3 mió 
Konta 3175 Barnaansing (løgur)    kr. 2,5 mió 
Niðanfyri verður hetta lýst. 
 
Konta 3111 Miðstovnurin 
Við ársenda 2016 hevði rakstrarstaðið eina minninýtslu, men í fjør og í ár eru stórar 
broytingar farnar fram í virkseminum. Í fjør varð dagstovnavirksemið í Hornabø skipað undir 
hesum rakstrarstað, og í ár er dagstovnavirksemi skipað í realskúlanum. Rakstrarstaðið ber 
eina meirnýtslu frá 2017 uppá uml. kr. 740.000, og henda meirnýtsla er pr. oktober 2018 
vaksin til uml. 1,6 mió.  
 
Samlaða virksemið í ár hevur í stóran mun verið merkt av uppstartsfasu í tveimum støðum 
við nógvum eyka innkoyringarútreiðslum bæði í mun til lønir (meirnýtslan pr. oktober er 
560.000) og keyp av vørum og tænastum (meirnýtslan pr. oktober er kr. 228.000), har talan í 
stórum er um nýútvegan av barnavognum, etablering av spæliplássi v.m.  
 
Rakstrarstaðið fær fult barnatal um ársskiftið og hevur pr. oktober minniinntøkur av 
foreldragjaldi uppá uml. kr. 50.000. Við støði í staðfestu foreldragjøldnum fyri november tykist 
hetta tó at javna seg við ársenda. 
 
Væntað verður, at rakstrarstaðið í 2018 fer at hava stabilt virksemi, ið skuldi gagna 
fíggjarstýringini.  
 
Konta 3214 Broytingar og minni umvælingar 
Vaksandi barnatalið hevur við sær tørv á smærri broytingum á ávísum stovnum umframt 
keyp av útgerð/innbúgvi. Ætlan er, at kr. 100.000 fara til ávísar nýutveganir á vøggustovuni 
Stella Maris.  
 
Konta 3175 Barnaansing (løgur) 
Sum kunnugt fyrireikar kommunan at útvega nýggj dagstovnaplássum við modulbygging. 
Uppæddin er ískoyti til tað. 
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Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at flyta kr. 4,1 mió av kontu 
3199 Regulering barnatal soleiðis,  

- kr. 1,3 mió verður flutt á kontu 3111 Miðstovnurin (flyting millum undirkontur á somu 
høvuðskontu),  

- kr. 0,3 mió á kontu 3214 Broytingar og minni umvælingar at beina í fíggjarnevndina 
(flyting millum høvuðskontur) 

- kr. 2,5 mió á kontu 3175 Barnaansing (løgur) at beina í býráðið um fíggjarnevndina 
(er eykajáttan). 
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Mentamálanevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 
1,3 mió av kontu 3199 til kontu 3111 Miðstovnin. 
 
Harumframt samtykt at taka undir við tilmælinum at játta kr. 0,3 mió av kontu 3199 til kontu 
3214 Broytingar og minni umvælingar og beina málið í fíggjarnevndina. Eisini samtykt at taka 
undir við tilmælinum at játta kr. 2,5 mió av kontu 3199 til kontu 3175 Barnaansing (løgur) og 
beina málið í býráðið til tvær viðgerðir um fíggjarnevndina. 
 
 
 
Fíggjarnevndin 14. november 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini, og 
harumframt samtykt at játta 0,3 mió. Kr. Av konto 3199 til konto 3214 og at játta kr. 2,5 mió. 
av kontu 3199 til kontu 3175 Barnaansing (løgur) og at beina málið í býráðið til tvær 
viðgerðir. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til mál 17/03897 Bráðfeingistørvur á dagstovnaplássum og tilmælið omanfyri um 
at játta kr. 2,5 mió á kontu 3175 Barnaansing (íløgur). Í hesum sambandi verður skotið upp, 
at fíggingin kr. 2,5 mió verður játtað inn á kontu 3175 løgukonta L31009 Tillagingar av 
dagstovnum, har fíggjartørvur er. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at játta nevndu kr. 2,5 mió á 
kontu 3175 L31009 Tillaging av dagstovnum. 
 
Mentamálanevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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269/18 Út- og umbygging av gamla Tjarnargarði  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Eldranevndin 11.09.2017 16/17 17/02942-1 

2 Fíggjarnevndin 20.09.2017 196/17 17/02942-1 

3 Býráðsfundur 28.09.2017 206/17 17/02942-1 

4 Eldranevndin 15.01.2018 39/18 17/02942-1 

5 Fíggjarnevndin 17.01.2018 11/18 17/02942-1 

6 Býráðsfundur 25.01.2018 15/18 17/02942-1 

7 Eldranevndin 21.08.2018 7/18 17/02942-1 

8 Fíggjarnevndin 22.08.2018 231/18 17/02942-1 

9 Býráðsfundur 30.08.2018 187/18 17/02942-1 

10 Eldranevndin 09.10.2018 14/18 17/02942-1 

11 Fíggjarnevndin 10.10.2018 290/18 17/02942-1 

12 Eldranevndin 26.11.2018 17/18 17/02942-1 

13 Fíggjarnevndin 28.11.2018 331/18 17/02942-1 

14 Býráðsfundur 29.11.2018 269/18 17/02942-1 

 
 
Málslýsing:  
Tann parturin av Tjarnargarði, sum er gamla Marinustøðin, tørvar stórar ábøtur. Bygningurin 
er upprunaliga frá 1960, men varð umbygdur og tikin í nýtslu sum røktarheim í 2004, seinni 
kom eisini dagtilhald.  
 
Sbrt støðulýsing, ið gjørd varð í sambandi við yvirtøkuna av eldraøkinum, skulu 
brunaviðurskifti betrast munandi svarandi til uml. kr. 7 mió. Harumframt eru lekar, tak og 
arbeiðsumhvørvi, sum skal skiftast/betrast. Alt í alt verða hesar bygningsdagføringar mettar 
at kosta uml. kr. 18,5 mió. 
 
Hetta er tí at meta sum sjálvstøðug íløguverkætlan.  
 
Húsaumsitingin og Heilsu- og umsorganartænastan hava tí eisini umrøtt, hvørjir møguleikar 
eru at gagnnýta bygninginum meira í mun til tørvin hjá heilsu- og umsorganartænastuni at 
økja um tænastur og tilboð, serliga í mun til at fáa brúkt loftið. 
 
Demensdepil 
Í løtuni eru 10 búpláss til borgarar við demenssjúku í Kristianslon og dagtilhald er í 
Tjarnarlon. 
 
Uppskotið er, at Tjarnarlon verður umbygd til 8 umlættingpláss ætlað borgarum við 
demenssjúku, og at loftið verður útbygt við kvistum soleiðis, at har verða høli bæði fyri 
dagtilhaldinum og til venjingar v.m. hjá ergoterapeutum og fysioterapeutum, sum í dag 
mangla slíkar umstøður. Eisini verða gjørdar aðrar broytingar, sum antin hava við 
bygningskrøv at gera ella við betri funktionalietet í mun til virksemið. 
 
Eitt skitsuprojekt er gjørt, sum lýsir hesar møguleikar, eins og at kravdu 
bygningsdagføringarnar eru tiknar við. Harumframt fyriliggur ein kostnaðarmeting, sí hjálagt 
hefti. 
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Hugsanin við at gera ein demensdepil er, at borgarar við demenssjúku sum verða knýttir til 
depilin, fáa tilboð sum er nøktar teirra tørvi á einum stað. Tað vil siga at ein borgari kann fáa 
dagtilhald, kvøldtilhald, vikuskiftistilboð, umlætting, venjingar og búpláss á sama stað. Hetta 
er mett at vera ein fyrimunur fyri borgarar við demens, tí umhvørvi og starvsfólkini eru kend 
og skapar tað tryggleika fyri tann demesrakta. 
 
Hesin demensdepil hevur tann fyrimun, at tilboðið til tann demenssjúka kann skipast 
munandi meira fleksibult alt eftir sjúkugongdini, har byrjast kann við tilboði um dagtilhald fyri 
síðan at seta hetta saman við tilboði um umlætting styttri og longri, fyri síðan seinni at fáa 
fast búpláss alt í sama bygningi. 
 
Eisini verður mett, at hetta fakliga og rakstrarliga hevur fyrimunir. Fakliga gevur hetta fleiri 
fyrimunir. Tann demensrakti verður í kendum umhvørvi og starvsfólkini á deplinum kenna 
tann demensrakta, tað verður kontinuitetur í gongdini hjá borgaranum og harvið økist 
tryggleikin hjá tí demensrakta, sum hevur stóran týdning. Tey avvarðandi hava ikki sum í 
dag, fleiri stovnar og starvsfólk at fyrihalda seg til, tí borgarin fer at fáa øll tilboð á sama stað. 
Tað hevur sínar fyrimunir at vitanin verður savna á sama stað, hetta bæði tann fakliga 
vitanin, men eisini vitanin um borgaran. Tað er kent, at tá borgarar skifta millum stovnar detta 
týðandi upplýsingar um borgaran burtur. Tað verður væl lættari og skjótari at seta 
fyribyrgjandi tiltøk í verk, tí øll tilboðini hanga saman. 
 
Tað er bráðfeingis tørvur á fleiri umlættingarplássum, eisini innan demens. Í mun til at byggja 
nýtt sjálvstøðugt, gevur henda loysnin rakstrarligar fyrimunir. Sjálvsagt krevur tað fleiri 
starvsfólk, tá 8 nýggj pláss verða gjørd, men í hesum føri ber til at samansjóða við verandi 
starvsfólkahóp á Kristianslon og dagtilhaldinum. Hetta ger, at økingin av starvsfólki verður 
minni enn um sjálvstøðug eind bleiv bygd. Økingin av starvsfólki svara til knapt 6 ársverk. 
Um hesi 8 plássini vóru bygd fyri seg, vildi tað verið neyðugt at sett áleið 8 ársverk. Umframt 
at hetta er ein fíggjarligur fyrimunur, er tað eisini ein fyrimunur í  og við, at tað er avbjóðandi 
við rekruttering.  
 
Kostnaðarmeting fyri samlaðu verkætlanina er kr. 23,8 mió.  
 
Tilgongd víðari 
Henda ætlan við Tjarnargarði hongur saman við heildarætlanini um eldrabústaðir, sí mál 
17/00586. 
 
Mett verður, at byggitíð fyri hetta er uml. 12-14 mánaðir. Projektering og útboð tekur uml. 4-6 
mánaðir. Í mun til hesa bygging verður mett skilabest at bjóða arbeiðið út í 
høvuðsarbeiðstøku. Uppskot til tíðarætlan kann samsvarandi hesum síggja soleiðis út: 
 

 Prosjektering byrjar 01. okt ´17 

 Skipanaruppskot liðugt ultimo okt ´17 

 Prosjektuppskot liðugt ultimo des ´17 

 Myndugleikaprosjekt liðugt medio jan ´17 

 Høvuðsprosjekt liðugt ultimo feb ´18 

 Útboðstíðarskeið liðugt medio apríl ´18 

 Avgerð um bygging og sáttmálar liðugt utimo apríl ´18 

 Bygging byrjar 01. mai ´18 

 Byggitíðarskeið 12-14 mðr 

 Bygging takast endaligt í brúk juli/august ´19 
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Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og heilsu- og umsorganarstjórin mæla til at taka undir við 
verkætlanini sum lýst omanfyri, harundir at geva umsitingini heimild at gera 
ráðgevarasáttmála um prosjektering og útboð fyri í mesta lagi kr. 1 mió at játta av tøkum 
løgukarmi 2775 eldraøkt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eldranevndin 11. september 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 20. september 2017: Samtykt at taka undir við eldranevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 28. september 2017: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Samráðing hevur verið um ráðgevarasáttmála um prosjektering. Samlaður kostnaður fyri 
prosjekteringsleiðslu, prosjektering, byggileiðslu og fakeftirlit er kr. 3.100.000. 
 
Á løgukontuni L27010 Út- og umbygging av Tjarnargarði, eru tøkar kr. 1 mió. Játtast kunnu 
2,1 mió av tøka løguarminum 2775 Eldrarøkt L00001. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og heilsu- og umsorganarstjórin mæla til at játta kr. 2,1 mió av løgukarmi 
2775 Eldrarøkt L00001 til løgukontu L27010 Út- og umbygging av Tjarnargarði. 
 
 
Eldranevndin 15. januar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 17. januar 2018: Samtykt at taka undir við Eldranevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 25. januar 2018: Einmælt samtykt. 
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Ískoyti: 
Í samband við umbygging av Tjarnargarði eru komin fram viðurskifti sum gera at 
kostnaðarmetingin hækkar. 
  
Stórt ynski hevur í nógv ár verið um at byggja báðar bygningarnar saman við einum 
glasmillumbygningi. Við at binda bygningarnar saman kann fáast meira skynsamur rakstur tí 
til ber hjá starvsfólkinum at ganga inni tí bygningurin er sum ein. Mett verður at glas 
millumbygningur kostar 315.500 kr. at gera.  
 
Búfólkini á Tjarnargarði fáa mat av Lágargarði, av tí at køksviðurskiftini á Tjarnargarði ikki 
loyva at matur í stórum mongdum verður gjørdur á staðnum. Hetta passar illa við hugburðin 
um at røktarheimini í Tórshavnar kommunu skulu vera heimlig. Køkur skal gerast á 
Tjarnargarði í samband við umbyggingina, tó er bert hugsa at køkurin skal virka á sama hátt 
sum higartil. Umsitingin hevur kannað møguleikan fyri at gera køkin til stórkøk og sær hetta 
út til at bera til. Meirkostnaðurin fyri at gera køkin til stórkøk sum kann gera allan matin á 
staðnum er 350.000 kr. 
 
Dagtilhaldi skal flytast uppá lofti. Starvsfólkini hava viðmerkt at hetta kann verða óheppi í 
mun til at trupult verður hjá borgarunum at fara út um sjálvir. Starvsfólkini meta at um ein 
altan er í samband við dagtilhaldi kunnu borgararnir sjálvir fara at fáa sær fríska luft og vildi 
tað avgjørt veri ein góð loysn. Byggideildin metir somuleiðis at ein altan út frá dagtilhaldinum, 
er ein góð loysn, eisini í mun til brandtrygd.  Meirkostnaður fyri at gera altan er 250.000 kr.  
 
Mett verður at kostnaður fyri eyka projektering av omanfyri nevnda er 100.000 kr. 
 
Omanfyri nevnda eru stórar betranir av umbyggingini og av bygninginum. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin gav ikki loyvi at gera rúmini til umlætting soleiðis sum 
upprunaliga ætla, tí mett var at tey vóru ov lítil og at tað ikki var wc/baðirúm til hvør kamar. Í 
tilmælinum hjá virkandi tekniska stjóra og virkandi leiðara á byggideildini verður tilmælt at 
geva byggiloyvi við teirri treyt, at verkætlanin verður endurskoða og dagførd samsvarandi 
dagsins normum fyri innrætting av slíkum stovnum og annars við teimum treytum sum 
umsitingin setur. Byggi- og býarskipanarnevndin samtykti 18 juni 2018 at taka undir við 
tilmælinum.  
 
Hetta er tikið til eftirtektar og nýtt uppskot er gjørt sum tryggjar baðirúm/wc til hvørt kamar, 
umframt at hvørt kamar nú er størri enn upprunaliga ætla.  
Henda broyting hevur við sær, at umframt at flyta okkurt starvsfólkarúm uppá so er tali av 
nýggjum búrúmum nú 7 og ikki 8 sum upprunaliga ætla.  
 
Hinvegin so eru rúmini størri og tað vera gjørd baðirúm/wc til hvørt rúm, sum sjálvandi er ein 
betran í mun til at tvey búrúm deila baðirúm/wc.  
 
Fyri at gera búrúm størri og gera baðirúm/wc til hvør kamar metir TK at meirkostnaðurin er 
350.000 kr. (kostnaðarmeting kemur frá Kontrast seinni) 
 
Meirkostnaður í sambandi við umbygging av Tjarnargarði er sostatt mettur at verða:  
 
Glas millumbygningur                                                      315.500,00 
Stór køkur                                                                             350.000,00 
Altan                                                                                       250.000,00 
Eyka projektering, fyri omanfyri nevnda                  100.000,00 
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Størri búrúm (serliga er tað baðirúm sum skapa 
meirkostna)                                                                     
        350.000,00 (hetta er ein meting 
frá TK, ein kostnaðarmeting kemur frá Kontrast seinni) 
 
samanlagt                                                                             1.365.500,00 kr. u/MVG 
                                                                                                1.450.843,75 kr. v/6,25% 
MVG 
 
Kostnaðarmetingin av umbyggingini av Tjarnargarði sum bleiv gjørd var 23,8 mio. kr. Um 
omanfyrinevndu tillagingar skulu gerast heldur henda kostnaðarmeting ikki.  
 
Við tillagingunum verður nýggja kostnaðarmetingin samla 25,3 mio kr.  
 
 
Tilmæli: 
Heilsu- og umsorganarstjórin og deildarleiðarin á húsaumsitingini mæla til at taka undir við, at 
omanfyrinevndu broytingar verða gjørdar í samband við umbyggingina av Tjarnargarði og at 
játta 1.5 mio kr. til endamáli. 
 
 
 
 
Eldranevndin 21. august 2018: Samtykt at taka undir við broytingunum og at játtanin verður 
fingin til vega á íløguætlanini og at beina málið í fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 22. august 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið.  
 
Býráðsfundur 30. august 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Útbjóðingartilfarið uppá út- og umbygging av Tjarnargarði frá ráðgevum er nú liðugt og 
endalig kostnaðarmeting fyriliggur. Endalig kostnaðarmeting fyri verkætlanina er hægri enn 
áður mett. Samlaður verkætlanarkostnaður áðrenn licitatión verður mettur til 35 mió kr. við 
øllum. Handverkaraútreiðslur eru leypandi vorðnar hægri, umframt at summar útreiðslur ikki 
hava verðið íroknaðar áður. Útreiðslur til kommunalt mvg. hava ikki verið  íroknaðar frá 
byrjan, umframt at við nýggjastu kostnaðarmetingini eru íbindingargjøld, lønar- og prísvøkstur 
og umsitingarkostnaðir við. Harafturat hava útreiðslur til innbúgv og útgerð ikki verðið partur 
av kostnaðarmetingini, og hesar eru tiknar við nú.  
 
Í samlaða kostnaðinum nú er: 7 nýggj umlætingarpláss, uppraðfesting av venjingarhølum og 
dagtilhaldinum, nýggjur ídnaðarkøkur og samanbinding av báðum høvuðsbygningunum. Øll 
ovara hædd verður gjørd av nýggjum, og fleiri fermetrar verða tí til venjingar og dagtilhald, 
umframt at  stórur partur av bygninginum verður høvuðsumvældur har neyðugar ábøtur 
verða gjørdar viðv. m.a. brunaviðurskiftum og ventilatón.  
 
Eftir ætlan skal útbjóðingartilfarið sendast teimum bjóðandi í viku 44. 
 
Tilmæli: 
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Heilsu- og umsorganarstjórin og deildarleiðarin á verkætlanardeildini mæla til at taka undir 
við omanfyri nevndu ætlan, og at karmurin fyri verkætlanina verður hækkaður samsvarandi 
nýggju kostnaðarmetingini. 
 
Eldranevndin 09. oktober 2018: Kunnað varð um málið. 
 
Fíggjarnevndin 10. oktober 2018: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Sp/f Kontrast hava bjóðað arbeiðið út í innbodna lisitatión. Arbeiðstakararnar eru: P/F 
Articon, og Sp/f Búsetur, Sp/f JEP Smíð, P/F MTHøjgaard, Sp/f Húsavarðartænastan og Sp/f 
Eysturlon. 

 
Tilboðini eru soljóðandi: 
Articon:    21.673.531,80 kr uttan mvg. 
Búsetur:   23.471.810,00 kr   --- // ---    
JEP Smíð:   25.810.304,41 kr   --- // --- 
MTHøjgaard:   28.486.394,00 kr   --- // --- 
Húsavarðartænastan:  28.643.768,00 kr   --- // --- 
Eysturlon:   Tilboð ikki innlatið 
 
Kontrast Arkitektar og umsitingin eru farin í samráðingar við Articon, sum hevði lægsta 
tilboðið, til tess at útgreina tilboðið. 
 
Umsitingin hevur gjørt eina samlaða kostnaðarmeting fyri verkætlanina at umbyggja gamla 
Tjarnargarð til demensdepil. Samlaði kostnaðurin framgongur í kostnaðarmetingini á j.nr. 
18/04091-01. Kostnaðarmetingin er grundað á tilboðið hjá Articon, sum er lægsta tilboðið. Í 
kostnaðarmetingin er HVÚ, ráðgevarakostnaður, prosjektumsiting, trygging, innbúgv, køkur 
o.a. íroknað. 
 
Fyri 2018 eru 3.049 mio kr. játtaðar til verkætlanina 
 
Tilmæli: 
Bygginevndin hevur á fundi 22. november 2018 viðgjørt tilboð og mælir bygginevndin til at 
játta samlaða kostnað av (kostnaðarmeting j.nr. 18/04091-01) av løgukarmi 2775 Eldrarøkt 
L00001 til løgukontu L27010 Út- og umbygging av gamla Tjarnargarði, og at beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina.  
 
Mælt verður til at taka undir við tilboðnum hjá Articon P/F samsvarandi tilboðsupphædd og 
undirskrivað arbeiðstakarasáttmála. 
 
Mælt verður samstundis til at játta løgukarmin soleiðis: 
 

2018:    7,9 mio kr. av karminum fyri 2018 
2019:  12,3 mió kr av karminum fyri 2019 
2020:  10 mió kr av karminum fyri 2020 
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Eldranevndin 26. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við eldranevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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270/18 Nýggjur umlættingar- og rehabiliteringsdepil 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Eldranevndin 02.10.2017 19/17 17/03195-1 

2 Fíggjarnevndin 18.10.2017 229/17 17/03195-1 

3 Býráðsfundur 26.10.2017 239/17 17/03195-1 

4 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.03.2018 42/18 17/03195-1 

5 Eldranevndin 09.04.2018 1/18 17/03195-1 

6 Fíggjarnevndin 18.04.2018 95/18 17/03195-1 

7 Býráðsfundur 24.04.2018 75/18 17/03195-1 

8 Eldranevndin 04.06.2018 2/18 17/03195-1 

9 Fíggjarnevndin 13.06.2018 171/18 17/03195-1 

10 Býráðsfundur 20.06.2018 147/18 17/03195-1 

11 Eldranevndin 10.09.2018 9/18 17/03195-1 

12 Fíggjarnevndin 19.09.2018 254/18 17/03195-1 

13 Býráðsfundur 27.09.2018 211/18 17/03195-1 

14 Eldranevndin 05.11.2018 15/18 17/03195-1 

15 Tekniska nevnd 27.11.2018 77/18 17/03195-1 

16 Byggi- og býarskipanarnevndin 28.11.2018 248/18 17/03195-1 

17 Fíggjarnevndin 28.11.2018 332/18 17/03195-1 

18 Býráðsfundur 29.11.2018 270/18 17/03195-1 

 
 
Málslýsing:  
Víst verður til virkisætlan og tilmæli latin eldranevndini 11. september 2017 (j.nr. 17/00586), 
har tað m.a. verður mælt til at byggja nýggjan depil til umlætting og samdøgursrehabilitering. 
Hetta tilmælið verður niðanfyri útgreinað.  
 
Mett verður skilabest við depli við 30 plássum, sum í høvuðsheitum kunnu býtast í 10 
samdøgursrehabiliteringspláss og 20 umlættingarpláss, ið tó skal hugsast fleksibult eftir 
tørvinum hjá brúkarunum.  
 
Í løtuni hevur heilsu- og umsorganartænastan 11 umlættingarpláss og 5 
samdøgursrehabiliteringspláss. 
 
Samdøgursrehabiliteringspláss eru stutttíðarpláss til eldri fólk, sum við tilboði um 
endurmenning í styttri tíðarskeið kunnu fara heim aftur til sín sjálvs at búgva, møguliga 
stuðlað við heimahjálp. Til samdøgursrehabilitering verður dentur lagdur á at endurmenna 
búfólkini og geva hjálp til sjálvhjálp gjøgnum venjing og annað.  
 
Rehabiliteringstíðarskeiðið kann vera ymiskt alt eftir støðuni hjá einstaka borgaranum. 
 
Umlættingarpláss eru eisini stutttíðarpláss til eldri fólk, sum búgva heima, men eru illa fyri. 
Tey koma til umlætting fyri at lætta um hjá avvarðandi, sum eru við til at taka sær av teimum í 
heiminum. Til ber at fáa afturvendandi umlætting, um mett verður, at tørvur er á tí. Tað er 
rættiliga vanligt, at fólk, sum fær tillutað fast røktarbúpláss, fyrst hevur verið til umlætting. 
Umlættingartíðarskeiði kann vera ymiskt alt eftir tørvi. 
 
Umframt at vera týðandi tilboð til borgararnar, hava enn fleiri stutttíðarpláss til umlætting og 
rehabilitering stóran skipanarligan týdning fyri skipan av samlaðu heimatænastuni, harundir 
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starvsfólkatørv, og til ber betri at tálma tørvin á nýggjum røktarheimsplássum. Tað ber eisini 
betri til at taka ímóti bráðfeingis støðum, liðugt viðgjørdum sjúklingum v.m., og somuleiðis 
kunnu fleiri stutttíðarpláss tryggja betur visitatión. 
 
Nýggi umlættingar- og rehabiliteringsdepilin er hugsaður sum ein deild, har mestsum øll 
umlætting og samdøgursrehabilitering í Heilsu- og umsorganartænastuni fer fram.  
Við hesi stødd fæst bæði fakligur og tænastuligur fleksibilitetur og skynsamur rakstur. 
 
Í dag fáa umleið 40 fólk um árið gagn av tilboðnum um samdøgursrehabilitering, og vanliga 
standa eini 10 fólk á bíðilista. Við at økja plássini til 10 pláss, skuldi rúm verið fyri, at 80 
heimabúgvandi um árið kunnu brúka samdøgursrehabiliteringstilboðið.  
 
Viðvíkjandi umlætting, so kunnu 10 av teim 30 plássunum verða nýtt til fólk, sum hava 
afturvendandi tørv á umlætting t.d. 3-4 ferðir um árið. Tá vilja millum 30 og 40 fólk gagnnýta 
hesi 10 plássini. Higartil í ár (sept. 2017) hevur Heilsu- og umsorganartænastan fingið 224 
áheitanir um umlætting. Hetta er bæði frá borgarum, sum hava fingið umlætting í ár, og frá 
borgarum, sum senda áheitan fyrstu ferð.  
 
Heilsu- og umsorganartænastan hevur veitt umlætting 157 ferðir í ár. Longdin á teimum 157 
umlættingunum, sum hava verið higartil í ár, er ymisk. Tað vil siga, at higartil í ár eru 67 
áheitanir, sum ikki eru gingnar á møti.  
 
Restina av teimum 30 plássunum, t.e. eisini 10 pláss, kunnu brúkast til bráðfeingispláss, 
liðugt viðgjørdar sjúklingar, sonevnd metingarpláss og onnur, sum hava ikki so ofta tørv á 
umlætting, t.d. bert eina til tvær ferðir um árið.  
 
Upplagt er, at liðugt viðgjørdir sjúklingar, sum ikki kunnu fara heim av sjúkrahúsinum, koma á 
depilin til metingar og til uppvenjing, har tað betri ber til at meta um og staðfesta, hvørt 
borgarin kann fara heim ella skal hava búpláss á røktarheimi. 
 
Hesin býtislykil millum rehabilitering, umlætting og bráðfeingis pláss er ikki endaligur, men 
skal júst vera fleksibul í mun til áleikandi tørv. 
 
Við deplinum er møguligt at flyta verandi umlættingarpláss, t.e. 2 á Lágargarði og 2 á 
Boðanesheiminum, og tey 5 samdøgursrehabiliteringsplássini á Boðanesheiminum, til 
depilin. Hesi 9 stutttíðarplássini verða so løgd um til føst búpláss, ið tað eisini er tørvur á.  
 
Umframt at fáa 9 nýggj føst bupláss, so ger hetta eisini, at allar røktardeildir í Heilsu- og 
umsorganartænastuni eru røktardeildir burturav. Hetta er meira skynsamt fyri deildirnar, sum 
í dag eisini fast hýsa umlætting og samdøgursrehabilitering, tí tað viðførir størri stabilitet og 
frið við sær. 
 
Við at byggja 30 pláss verður mett møguligt eisini at endurnýggja tey sjey plássini á 
Umlættingarheiminum í V.U. Hammershaimbsgøtu, tvs. niðurleggja virksemið har. Fysisku 
karmarnir hava leingi verið ótíðarhóskandi og illa egnaðir til røktartørvandi og demenssjúk 
fólk, og rakstrarliga er talan um lítla og tí lutfalsliga kostnaðarmikla eind. 
  
Við hesi loysnini verða sostatt: 7 umlættingarpláss endurnýggjað, 9 pláss umløgd til føst 
búpláss, tá umlættingin flytur í umlættingar- og rehabiliteringsdepilin, og 14 nýggj 
stutttíðarpláss fingin til vega aftrat teimum, sum eru í dag.  
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Við deplinum økist dekningsstigið, t.e. lutfallið av búplássum í mun til talið av fólki eldri enn 
80 ár, bæði á føstum røktarbúplássum og á stutttíðarbúplássum, sí kolonnu fyri árið 2018 í 
talvuni niðanfyri, har ætlanin við 8 nýggjum umlættingarplássum til demenssjúk á 
Tjarnargarði (j.nr. 17/02942) eisini sæst í kolonnu fyri ár 2020.  
 
Verkætlanartilgongd: 
Ætlanin er, at depilin skal vera í rakstri seinnu hálvu av 2018. Farast skal tí beinanvegin undir 
at gera nærri tørvs- og kravlýsing umframt skitsuuppskot sum grundarlag fyri 
útbjóðingartilfari, tíðarætlan, kostnaðarmeting og uppskoti til útbjóðingarhátt at leggja fyri 
eldranevndina í seinasta lagi til nevndarfundin 27. november 2017.  
 
Staðseting og lendið kann hava ávísan týdning fyri bygningsloysn, og tí eigur at verða biðið 
um staðseting og grundøkið beinanvegin. 
 
Til fyrireikingar, útvegan av skitsuuppskoti v.m. verður mett neyðugt við upphædd kr. 500.000 
at játta av tøkum íløgukarmi 2775 eldrarøkt og stovna verkætlanarkontu til endamálið. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og heilsu- og umsorganarstjórin mæla til at byggja nýggjan umlættingar- og 
samdøgursrehabiliteringsdepil við 30 plássum at standa klárt at taka í nýtslu í seinnu hálvu 
av 2018, og í hesum sambandi: 
 

- at gera tørvs- og kravlýsing og skitsuuppskot sum grundarlag fyri útbjóðingartilfari, 

tíðarætlan, konstnaðarmeting og uppskoti til útbjóðingarhátt at leggja fyri nevndina 

aftur til nevndarfundin 27. november 2017, 

 
- at heita á byggi- og býarskipanarnevndina um staðseting, og  

 
- at játta kr. 500.000 til fyrireikingar, útvegan av skitsuuppskoti v.m. av íløgukontu 2775 

eldarøkt og stovna verkætlanarkontu til endamálið. 

 
 
 
 
Eldranevndin 02. oktober 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 18. oktober 2017: Samtykt at taka undir við eldranevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 26. oktober 2017: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti:  
Í sambandi við verkætlanina at byggja ein nýggjan umlættingar- og rehabiliteringsdepil hevur 
býarskipanardeildin arbeitt við møguligum staðsetingum til verkætlanina. Í mun til 
býarplanleggingina og staðseting av almennum stovnum vísir umsitingin á eitt økið við endan 
av Rólantsgøtu í Hoyvík, ið liggur náttúruvakurt upp at dalinum Langa, sí kortskjalið 
Rólantsgøta_kort.  
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Økið er partur av matrikklunum 135fe og 138a, ogn hjá Tórshavnar kommunu, sum eru væl 
størri, enn hvat tørvur er á, og skal ein depil til fólk byggjast, má hóskandi øki til tess 
frámatrikulerast. Byggingin skal somuleiðis skipast í mun til ein byggilinju, ið skal tryggja, at 
byggingin leggur seg eftir bygda umhvørvinum, og at ein hóskandi frástøða til verandi gøtu 
og frílendi verður hildin.   
 
Økið liggur í A3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, og er økið ætlað 
blandaðari bústaða- og miðstaðabygging, har loyvt er at hava handlar, smáhandverk og 
minni virkir, skrivstovur, stovnar, samkomuhús, heilsubótarhøli og tílíkt. Soleiðis er ein 
umlættingar- og rehabiliteringsdepil ikki í stríð við almennu byggisamtyktina. Men í sambandi 
við útstykkingar í A3 øki skal serstøk byggisamtykt gerast.  
 
Byggitørvurin á deplinum er áleið 2000m2. Mest loyvda byggistig í A3 øki er 0,3, og er sostatt 
tørvur á einum grundstykki áleið 6000-6500m2 til støddar. Talan er um bygging í einari hædd 
við 30 kømrum við bað og duri, venjingarhøli, uppihaldsøki við serveringskøki, vaskarí, 
goymslur.  
 
Ein bústaður til umlætting hóskar seg væl í einum øki, sum longu er merkt av at vera 
bústaðarøki. Fríøki er nærmasti granni til ætlaðu byggingina, og stuðlar tað væl undir 
virksemið, at fólk búgva til umlætting í eitt styttri tíðarskeið.  
 
Sama økið var einaferð ætlað til dagstovn í Hoyvík, men er hetta ikki aktuelt longur. 
 
Skjøl:  
Økið við Rólantsgøtu, journal nr. 17/03195-5  
Rólantsgøta_kort, journal nr. 17/03195-6 
 
Tilmæli:  
Virkandi tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at samtykkja nevndu 
staðsetingina til ein nýggjan umlættingar- og rehabiliteringsdepil, at sundurbýta uml. 6500m2 
av matr.135fe og 138a, at gera nýggja serstaka byggisamtykt og at beina málið í 
eldranevndina, fíggjarnevndina og býráðið. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til samtyktina omanfyri. 
 
Tilmæli: 
Heilsu- og umsorganarstjórin mælir til at eldranevndin tekur undir við staðsetingini sum er 
ávíst og sum er samtykt av byggi- og býarskipanarnevndini, og at beina málið víðari í 
fíggjarnevndina og býráðið. 
 
Eldranevndin 09. apríl 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið 
um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 18. apríl 2018: Samtykti at taka undir við Eldranevndini og senda málið til 
kunningar/viðmerkingar hjá eigarafelagnum og beina málið í býráðið. 
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Býráðsfundur 24. apríl 2018: Atkvøtt varð um uppskot frá Tróndi Sigursson um at beina 
málið aftur í nevnd. 
 
Einmælt samtykt at beina málið aftur í fíggjarnevndina. 
 
Ískoyti: 
Tørvslýsing  
 
Til tess at gera tørvslýsingina, ið er grundarlag fyri ítøkiligari byggiskrá, so kvalifiseraða sum 
gjørligt, er valt at taka brúkaraumboð við servitan innan allar funktiónir við í arbeiðið. Hesi eru 
ein ergoterapetur, ein fysioterapeutur, ein køksleiðari og deildarleiðarin fyri verandi 
rehabilitering/umlætting. Harafturat hevur ein eindarleiðari verið við til tess at tryggja 
skynsemi í rakstri, tá bygningurin er liðugur og tikin í nýtslu. 
 
Í stuttum verður mælt til 28 pláss býtt í tvær lonir. Við støði í hesum er gjørd meting um 
starsvfólkanormering og rúmskrá, umframt onnur yvirskipað viðurskifti. Talan verður eftir 
hesum um bygning uml. 1.800 fermetrar.  
 
Sí tørvslýsing í hjalagda skjalið.  
 
Í ætlan liggur at byggja depilin við Rólantsgøtu í Hoyvík. Hoyring hevur verið hjá 
eigarafelagnum, og er ynskið borið fram um, at bygningurin skal vera í einari hædd og hava 
flagtekju.  
 
Brúkaraumboð hava serliga lagt dent á at køkur eigur at verða partur av umlættingar og 
rehabiliteringsdeplinum. Tí umframt tað heimliga og hugnaliga við at matur verður gjørdur á 
staðnum, so er kostur ein sera týðandi partur av rehabiliteringini og skal tillagast til einstaka 
borgarar.  
Lágargarður er við at vera á markinum fyri hvussu nógvar døgurðar afturat køkurin megnar at 
gera afturat tí sum verður gjørt í dag.  
 
Bygginevndin hevur góðkent tørvlýsingina, og klárt er tí at fara undir at gera byggiskrá, 
tíðarætlan og kostnaðarætlan.  
 
Mett verður skilagott, at eldranevndin eisini umrøður tørvslýsinga til tess at tryggja felags 
fatan um verkætlanina. 
 
Tilmæli:  
Heilsu- og umsorganarstjórin og verkætlanarleiðarin mæla eldranevndini til, at taka undir við 
tørvslýsingini sum grundarlag fyri víðari arbeiðinum at gera byggiskrá v.m. 
 
Eldranevndin 04. juni 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Eigarafelagið hevur í hoyringssvari gjørt vart við, at um kommununa velur at brúka økið í 
Rólantsgøtu til annað enn barnagarð, hevur eigarafelagi rætt til endurgjald. 
 
Umsitingin hevur kannað hetta hjá løgfrøðinginum, sum arbeiddi við avtaluni við eigarafelagið 
og løgfrøðiliga niðurstøðan er henda:  
 
Kommunan hevur luttikið í útstykkingararbeiðinum og hevur tá goldið fyri 2.500 m2 . Ætlanin 
var at byggja barnagarð á øki. 
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Løgfrøðiliga metingin er, at kommunan hevur goldið fyri hetta øki og tí ikki eigur at  gjalda 
einaferð afturat, um kommunan velur at byggja annað enn barnagarð á øki. Um kommunan 
ætlar at brúka meira enn 2.500 fermetrar, eigur kommunan at gjalda eigarafelagnum fyri tað, 
sum fer upp um 2.500 fermetrar. Tann kostnaðurin má avtalast nærri við eigarafelagið. 
 
Tann løgfrøðiliga metingin er, at um kommunan ikki fer upp um teir 2.500 fermetrarnar, eigur 
kommunan ikki at gjalda eigarafelagnum nakað, tí goldið er longu fyri 2.500 fermetrar. 
 
Enn er ikki greitt hvussu stórur ein umlættingar/rehabiliteringsdepil verður og tí er ilt at siga 
um kommuna hevur tørv á meira enn 2.500 fermetrum. Heldur ikki ber í løtuni til at siga hvat 
ein evt. kostnaður vildi verið um tørvur er á meira enn 2.500 fermetrum 
 
Tilmæli: 
Heilsu- og umsorganarstjórin og virkandi leiðari á stjórnarskrivstovuni mæla til at 
Fíggjarnevndin gevur umsitingini heimild at samráðast við eigarafelagi um evt. kostnað um 
kommunan hevur tørv á lendi sum er størri enn 2.500 fermetrar. 
 
Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Samtykt at taka undir við staðsetingini og at heimila 
umsitingini at samráðast við eigarafelagið um evt. kostnað um lendi størri enn 2.500 
fermetrar. Málið beint í býráðið. 
 
Býráðsfundur 20. juni 2018: Samtykt við 8 atkvøðum fyri, tveimum ímóti og trimum 
blonkum atkvøðum. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen, Ruth Vang og Halla Samuelsen. 
 
Ímóti atkvøddu: Bjørg Dam og Tróndur Sigurðsson. 
 
Blankt atkvøddu: Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø og Anfinn Brekkstein. 
 
Ìskoyti: 
Bygginevndin hevur á fundi 05.09.18 samtykt at bjóða Umlættingar- og rehabiliteringsdepilin 
út sum totalentreprisa ætlandi til tríggjar arbeiðstakarar. Tá bjóðað verður út sum 
totalentreprisa er vanligt, at tey, sum ikki fáa projektið, verða samsýnt fyri teirra uppskot. Til 
hetta endamál metir tekniska fyrisiting, at tørvur er á 300.000 kr. 
   
Harumframt er tørvur á at gera lendiskanningar av staðsetingini, áðrenn útbjóðingartilfarið 
kann gerast liðugt. Til hetta krevst 100.000 kr.  
 
Tilmæli:  
Heilsu- og umsorganarstjórin og leiðarin á verkætlanardeildini mæla eldranevndini til at játta 
400.000 kr. til 2775 Eldrarøkt (íløgur) L 27011 Nýggjur umlættingar- og rehabiliteringsdepil av 
2775 Eldrarøkt (íløgur) L00001 Løgukarmur fyri árið og leggja málið fyri býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Eldranevndin 10. september 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1047 
 

Formansins merki: 

 

 

Fíggjarnevndin 19. september 2018: Samtykt at taka undir við eldranevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 27. september 2018: Samtykt við 11 atkvøðum fyri, ongari ímóti og einari 
blankari. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn, 
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Bjørg Dam og Odd 
Færø. 
 
Blankt atkvøddi: Annfinn Brekkstein. 
 
Ískoyti: 
Byggiskráin/útbjóðingartilfarið er í gerð til umlættingar- og rehabiliteringsdepilin. Mett er um 
heildarkostnað fyri verkætlanina. Sí kostnaðarmeting j. nr 18/03889  Ætlanin er at bjóða 
verkætlanina út í heildararbeiðsstøku  í desember 2018. Tilboðini skulu verða TK í hendi í 
februar 2019. Mett byggitíð er 18 mánaðir. Arbeiðið at byggja umlættingar- og 
rehabiliteringsdepilin byrjar eftir ætlan í apríl 2019 og avhending  í oktober 2020. 
 
Verkætlanin verður boðin út í heildararbeiðstøku til 3 arbeiðstakarar:  
 
Sp/f Húsavarðartænastuna, 
P/F Articon  
P/F MT Højgaard. 
 
Tryggingarviðurskifti: 
Teknað verður all-risk trygging, men ivasamt er um tað ber til at tekna 
verkætlanarábyrgdartrygging í heildararbeiðstøku sambært tryggingarráðgeva hjá TK. 
 
Tilmæli: 
Heilsu- og umsorganarstjórin, Verkætlanardeildarleiðarin og tekniski stjóri mæla til, at 
umsitingin arbeiðir eftir omanfyristandandi leisti og fær heimild til at fara í 
sáttmálasamráðingar við vinnandi arbeiðstakara við møguligum tillagingum. Mælt verður 
somuleiðis til at samtykkja kostnaðarmetingina, sí j. nr. 18/03889. Vísir tað seg, at ein 
arbeiðstakari meldar frá, verður mælt til, at umsitingin bjóðar nýggjum  arbeiðstakara við at 
veita tilboð. Málið verður lagt fyri aftur eldranevnd, fíggjarnevnd og býráðið til støðutakan eftir 
sáttmálasamráðingarnar.  
 
Eldranevndin 05. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Nevndin ynskir at elementir ella modulir kunnu verða positivt nevnd í útbjóðingini sum ein 
møguleiki, umframt at tilboðsveitarar  kunnu koma við einum alternativum uppskoti. 
 
Ískoyti:  
Sambært ásetingunum fyri A3 øki í 3. grundumráði í almennu byggisamtyktini skal serstøk 
byggisamtykt gerast fyri nýggjar útstykkingar. Ásetingarnar fyri útstykkingina við Rólantsgøtu 
í Hoyvík, sum fevnir um grundstykkir á 300 m2, eru ásettar í skeytið fyri hvørt grundstykkið, 
og tískil er ongin serstøk byggisamtykt fyri økið. Nýggi umlættingar- og rehabiliteringsdepilin 
er partur av hesi útstykkingini, tískil verður kunnað um, at ásetingarnar fyri nýggja stovnin 
somuleiðis verða ásettar í skeytið. 
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Økið, sum er samtykt til nýggjan umlættingar- og rehabiliteringsdepil, er partur av 
matriklunum 135fe og 138a, ogn hjá Tórshavnar kommunu, sum eru væl størri enn hvat 
tørvur er á. Eitt øki áleið 4900 m2 skal tí sundurbýtast frá matr. 135fe, umframt at eitt øki áleið 
1700 m2 skal sundurbýtast frá matr. 138a til samanlegging við sundurbýtið frá 135fe. Nýggi 
matrikulin verður sostatt áleið 6.600 m2 til støddar, sí uppskot til sundurbýtið og 
samanlegging á kortskjalinum Rólantsgøta_marknaumskipan.  
 
Skjøl: 
Rólantsgøta_marknaumskipan, journal nr. 17/03195-21. 
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og býararkitekturin mæla til at sundurbýta eitt øki frá 
matr. 135fe og 138a at samanleggja til ein nýggjan matrikul áleið 6.600 m2 til nýggjan 
umlættingar- og rehabiliteringsdepil, sum verður at senda til Umhvørvisstovuna til avgreiðslu, 
og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Tekniska nevnd 27. november 2018: Ein meiriluti, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og 
Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Tróndur Sigurðsson atkvøður ímóti og mælir til at stovnarnir, sum kommunan í framtíðini 
finnur staðseting til, verða staðsettir í nýggjum áhugaverdum umhvørvi í Stórutjørn í Hoyvík. 
 
Annfinn Brekkstein atkvøður blankt. 
 
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun 
Kass, taka undir við eldranevndini 5. november 2018 og meirilutanum í teknisku nevnd 27. 
november 2018 og beina málið í býráðið og málið um sundurbýtið í býráðið umvegis byggi- 
og býarskipanarnevndina. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson atkvøður ímóti og mælir til, at stovnarnir, sum kommunan í 
framtíðini finnur staðseting til, verða staðsettir í nýggjum áhugaverdum umhvørvi í Stórutjørn 
í Hoyvík. 
 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, atkvøður blankt. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 28. november 2018: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, 
Turið Horn og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, atkvøður ímóti og mælir til at stovnarnir, sum kommunan í 
framtíðini finnur staðseting til, verða staðsettir í nýggjum áhugaverdum umhvørvi í Stórutjørn 
í Hoyvík. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutunum í 
fíggjarnevndini og byggi- og býarskipanarnevndini, ið varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og 2 
blonkum atkvøðum. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Bjøghild Djurhuus, Halla Samuelsen og Bjørg Dam 
 
Blankt atkvøddu: Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein. 
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271/18 Broyta navnið á niðasta parti av Hoyvíksvegnum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Gøtunavnanevndin 23.10.2018 6/18 18/03769-2 

2 Mentamálanevndin 07.11.2018 337/18 18/03769-2 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 271/18 18/03769-2 

 
 
Lýsing av málinum: 
 
Skriv er komið frá Umhvørvisstovuni um møguliga at broyta navnið á niðasta parti av 
Hoyvíksvegnum. Í skrivinum stendur: 
 
“Tað kann vera óheppið, at niðasti partur av Hoyvíksvegi eitur soleiðis. Koyrandi er ikki til 
húsanr. 1, 4 og 6 frá Hoyvíksvegnum, tí vegurin er avbyrgdur frá J.H. Schrøters gøtu. 
Betri hevði verið, um niðasti partur fekk sítt egna (gamla) navn Krókabrekka, sum flestu fólk 
eisini nevna vegin.” 
 
Kort er hjálagt. 
 
 
 
 
 
 
 
Gøtunavnanevndin 23. oktober 2018: Nevndin tekur undir við at hesin vegur fær gamla 
navnið Krókabrekka. 
 
Mentamálanevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við gøtunavnanevndini og 
beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018:  Einmælt samtykt. 
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272/18 Róðrarfelagið Knørrur : Umsókn um høli / grundstykki so 
felagið kann samla virksemið á einum stað 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 12.09.2018 278/18 17/03551-2 

2 Vinnunevndin 01.10.2018 38/18 17/03551-2 

3 Byggi- og býarskipanarnevndin 28.11.2018 254/18 17/03551-2 

4 Býráðsfundur 29.11.2018 272/18 17/03551-2 

 
 
Upprunin til málið: 
Umsóknir frá Róðrarfelagnum Knørrur (RK). 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
RK ynskir at fáa greiði á hvørt verkætlanin um livandi bátasavn í Evenens pakkhúsi kann 
gerast veruleiki og í øðrum lagi at fara undir tilgongd at fáa lendi til ein framtíðar bygning til 
virksemi felagsins. 
 
Fleiri ferðir seinnu árini hevur kommunan viðgjørt hølisviðurskiftini hjá Róðrarfelagnum 
Knørri. 
 
Róðarfelagið Knørrur (Knørrafelagið) húsast í verandi støðu við sínum bátum í niðastu hædd 
í Evensens Pakkhúsi, ið er í Gongin 11 (Ogn hjá Føroya landsstýri), umframt í Neystinum við 
Lágu Kaj (ogn hjá Tórshavnar kommuna). Harumframt hevur felagið felagshølir við 
venjingarútgerð í Tollbúðini á Eystaru bryggju (ogn hjá Tórshavnar havn) 
 
Felagið hevur í frágreiðing (sí hjálagt) skrivað uppskot til framtíðar ætlanir í Evensens 
Pakkhúsi. 
 
Í samskifti við løgmansskrivstovuna skilst at tað eru (ikki endaliga staðfestar) ætlanir um at 
gera Evensens Pakkhús um til verkstovu- og fundarhøli v.m. hjá Miðfyrisitingini. Hetta sum 
liður í størru ætlanini um at savna størri partar av Miðfyrisitingini í Tinganesi / Úti á Reyni. Tó 
ikki er greitt um so verður og hevur henda óvissa verið í fleiri ár uttan nakra niðurstøðu. 
 
RK hevur samstundis í skrivi dagfest 27. oktober 2017 søkt Tórshavnar kommunu um lendið 
í Álakeri til at byggi nýggj neyst á. Talan er um lendið hjá Tórshavnar havn. 
 
Visjónin um livandi bátasavn í Evensens pakkhúsi er serstøk og vildi havt eitt serligt virði fyri 
bæði økið har hon ætlandi verður og býin sum heild, umframt tað sermerkta í at okkara 
felagsmentanararvur kann vera varðveittur á henda hátt. RK mælir samstundis Tórshavnar 
havn til at umhugsa at arbeitt verður framímóti at føroyskir bátar so vítt tilber framyvir koma 
at liggja í bátahylinum á Kongabrúnni. 
 
Á fundi við RK hevur TK og Tórshavnar havn spurt inn til um hvat felagið ynskir sær mest - at 
arbeiða víðari við Evensens pakkhús-verkætlanini ella fara undir tilgongd at finna lendið til 
nýtt felagshús. Felagið sigur greitt at verkætlanin í Evensens pakkhúsi er tað mest ynskiliga, 
og ynskir at TK formliga metir um TK sær seg vera partur av verkætlanini og møguliga kunna 
heita á landsstýrið um at fáa greiðu á um RK kann fáa tilsøgn um verkætlanina. 
 
Um tað ikki ber á mál kann Tórshavnar havn og TK fara undir víðari tilgongd at finna 
hóskandi staðseting í økinum millum Álaker og Sandágerðisnes, har tað áður hava verið 
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ætlanir um eina komandi frítíðarhavn.Havnameistarin metir ikki at tað er hóskandi at fara 
undir ta tilgongdina fyrrenn tað er greitt um felagið fær framt ætlanina í Evensens pakkhúsi. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Ikki viðkomandi. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Málið er lutvíst fyrireikað saman við Tórshavnar havn, ið metir at skilagott er at avklára 
viðurskiftini viðv. Evensens pakkhúsi áðrenn mál um aðra staðseting verður viðgjørt víðari. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Mál 17/04226 Evensens pakkhús sum livandi báta savn. 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
Ikki viðkomandi. 
 
Umhvørvisárin 
Avmarkað. 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
Skjøl 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at 
Tórshavnar kommuna heitir á landstýrið um at lata Róðrarfelagnum Knørri Evensens 
pakkhús til virksemi felagsins og verkætlanina livandi søgusavn. Málið verður beint í býráðið 
umvegis Byggi- og býarskipanarnevndina og Vinnunevndina. 
 
 
 
Mentamálanevndin 12. september 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið um byggi- og býarskipanarnevndina og vinnunevndina. 
 
Heðin Mortensen og Turið Horn vóru ikki við í viðgerðini av málinum. 
 
Vinnunevndin 01. oktober 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
byggi- og býarskipanarnevndina. 
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Byggi- og býarskipanarnevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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273/18 Ljósregulering við Eystara Ringvegur/Hvítanesvegur  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 30.04.2014 120/14 14/02605-15 

2 Tekniska nevnd 26.05.2014 144/14 14/02605-15 

3 Tekniska nevnd 14.03.2017 23/17 14/02605-15 

4 Fíggjarnevndin 22.03.2017 70/17 14/02605-15 

5 Býráðsfundur 30.03.2017 95/17 14/02605-15 

6 Tekniska nevnd 02.10.2018 59/18 14/02605-15 

7 Fíggjarnevndin 10.10.2018 281/18 14/02605-15 

8 Býráðsfundur 25.10.2018 244/18 14/02605-15 

9 Býráðsfundur 29.11.2018 273/18 14/02605-15 

 
 
Lýsing av málinum – samandráttur: 

Ætlanin er at fáa gjørt eina kostnaðarmeting fyri at fáa sett upp ljósregulering á vegamótinum 
Ringvegur/Hvítanesvegur. 
  
Á fíggjarætlanini fyri 2012 eru avsettar kr. 1,5 mió. til Eystari ringv./Hvítanesvegur – 
ljósregulering, á konto fyri íløgur, nr. 8175. 
  
Tilmæli: 
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin, leiðarin á plan- og rakstrardeildin mæla til at játta kr. 
200.000,- fíggjað av kto. 8175 fyri íløgur fyri vegir 2012, til at gera ferðslumeting og 
kostnaðarmeting at leggja fyri nevndina aftur. Mælt verður eisini til at beina málið um 
fíggjarnevndina í býráðið. 
  
Tekniska nevnd 14. februar 2012: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Jákup Símun 
Simonsen, Levi Mørk og Annfinn Brekkstein, samtykti at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið, um fíggjarnevndina. 
Ein minniluti, Jan Christiansen, metir at besta ferðslu loysnin er, at gera eina rundkoyring og 
tekur tí ikki undir við at játta pening til ljósregulering. 
  
Fíggjarnevndin 15. februar 2012: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan Arge og Elin 
Lindenskov, samtykkir at mæla býráðnum til at játta kr. 200.000,- fíggjað av kto. 8175 fyri 
íløgur fyri vegir 2012, til at gera ferðslumeting og kostnaðarmeting at leggja fyri nevndina 
aftur. 
  
Ein minniluti, Jan Christiansen og Bogi Andreasen, vísir til støðuna hjá minnilutanum í 
teknisku nevnd. 
  
Býráðið 23. februar 2012: Atkvøtt varð um meirilutatilmælið í fíggjarnevndini, ið varð 
samtykt við 8 atkvøðum fyri og 4 ímóti. 
  
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Halla Samuelsen, Elin 
Lindenskov, Levi Mørk, Rúni Djurhuus og Annfinn Brekkstein. 
  
Ímóti atkvøddu: Bogi Andreasen, Vagnur Johannesen, Jan Christiansen og Sjúrður Olsen. 
  
Ískoyti: 
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Umsitingin kunnar um málið. 
  
Ferðslunevndin 30. mars 2012: Kunnað varð um málið.  
  
Umsitingin leggur fram fyriliggjandi skitsu uppskot j. nr 2012-0279/6. 
  
Tekniska nevnd 25. juni 2012: Kunnað varð um málið. 
  
Ískoyti: 
Nógvir ivaspurnignar hava verið frammi um farast skal undir at gera rundkoyring ella 
ljósregulering. Ì hesum sambandi verður víst til fylgjandi mál: 
  
1. Mál nr. 2002-1244 Rundkoyring við Hvítanesvegin/Eystara Ringveg viðv. uppskoti um 

rundkoryring upp á  Diametur 37 m. 
  
2. Mál nr. 2008-3700  Nevndarviðgerð: Rundkoyring Hvítanesvegur - Eystari Ringvegur, 

Diametur 30 m, kostnaður kr. 14.363.529,- sambært skjali nr. 2008-3699/4. 
  
3. Mál nr. 2008-3699 Fíggjarviðurskifti: Rundkoyring Hvítanesvegur - Eystari Ringvegur viðv. 

tilboði upp á rundkoyring við ymsum diametrum. 
  
4. Mál nr. 2007-3545 Fyrispurningur til Rambøll viðv. fyrimunum og vansum á vegaøkinum 

við Eystara Ringveg. 
  
Fyri at fáa staðfest kostnaðin í dags prísum á rundkoyringum sambært omanfyri standandi 
málum, verður neyðugt at fáa kannað einleikaprísirnar fyri fyriliggjandi uppskotum. Tá hetta 
er gjørt, ber betri til at samanbera kostnaðarstøðið við uppskotið um ljósregulering á 
vegamótinum. 
Til tess at fáa lýst fyrimunir og vansar ítøkiligari hvat sjálvari ferðsluni viðvíkur, við antin at 
gera rundkoyring ella ljósregulering, ber til at gera hetta við simuleringum av 
ferðsluviðurskiftunum á vegamótinum, sum ráðgevi hevur gjørt. 
 
Umboð fyri Rambøll kemur at leggja fram simuleringar. 
 
Tekniska nevnd 27. februar 2013: Umsitingin verður biðin um at koma við kostnaðarmeting 
av rundkoyring við hóskandi diametri og trafikkstýrdari ljosregulering at leggja fyri nevndina 
aftur. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur sambært nevndarsamtykt 27.02.2013 saman við ráðgeva gjørt 
kostnaðarmeting. 
 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 30. april 2014: Útsett. 
 
Tekniska nevnd 26. mai 2014: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
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Umsitingin hevur gjøgnumgingið málið av nýggjum. Tað hava verið fleiri loysnir havdar á lofti 
bæði við rundkoyringum og ljósregulering. Umsitingin metir, at besta og bíligasta 
ferðsluloysnin er ein ljósregulering. 
 
Neyðugt er at eftirkanna prosjektuppskotið frá 2012 og at gera høvuðsprosjekt klárt til 
útbjóðingar. Tá høvuðsprosjektið er gjørt liðugt, verður greitt, í hvønn mun tað verður 
neyðugt at ogna sær lendi til verkætlanina. 
 
Víst verður til hesi skjøl 
TK j. nr. 17/00917-3  Rambøll Nyvig – Skitseforslag til overslag 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at tikið verður undir við loysnini við 
ljósreguleringini á vegamótinum Hvítanesvegur-Eystari Ringvegur. Mælt verður eisini til at 
heita á ráðgevan um at gera høvuðsprosjekt klárt til útbjóðingar, og at játta kr. 400.000,-  til 
endamálið av íløgukontoini fyri vegir, konto 8175, og at beina málið í fíggjarnevndina og 
býráðið. 
 
Tekniska nevnd 14. mars 2017: Ein meiriluti, Jákup Dam, Bogi Andreasen og Turið 
Horn samtykti at taka undir við tilmælinum og beina málið í fíggjarnevndina og 
býráðið. 
 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson, tekur undir við tilmælinum, men at 
kostnaðarmeting fyri eina rundkoyring eisini fyriliggur, tá málið kemur aftur í nevndina. 
 
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal og 
Bergun Kass, tekur undir við meirilutanum í teknisku nevnd og beinir málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur ikki undir við málinum og mælir til, at ein 
kostnaðarmeting fyri eina rundkoyring fæst til vega, áðrenn støða verður tikin í málinum. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 30. mars 2017: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð 
samtykt við 7 atkvøðum fyri og 6 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen og Bergun Kass. 
 
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurdsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á 
Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein. 
 
Ískoyti: 
Í sambandi við ljóskurvarnar við vegamótið Hvítanesvegurin – Eystari ringvegur, eru enn 
nakrar avbjóðingar við at fáa ferðsluna at glíða optimalt. Serliga vísir tað seg at vera torført at 
fáa ferðsluna at glíða á Eystara ringvegi, móti vegnum Yviri við Strond, í meldurtíðini. Bilrøðin 
kann strekkja seg, frá ljóskurvunum og heilt oman móti tyrlupallinum. Hetta ber í sær, at 
ferðslan frá Hoyvíksvegnum inn á ringvegin eisini verður tarnað. 
 
Umsitingin hevur umrøtt hvør loysnin kann vera og er komin fram til at gera eina 
høgrasvingsbreyt. Hendan fer at stytta munandi um bilrøðina her, sí viðfestu mynd 
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(Hvítanesvegur – ringvegur_breiðan.jpg). Samstundis skulu setast upp fleiri høgrapílar í 
vegamótinum. 
 
Tekniska fyrisitingin hevur fingið eina kostnaðarmeting frá ráðgeva á 1,3 mió. kr. uttan MVG 
fyri breiðkanina av Eystara ringvegi. Ætlanin er somuleiðis at breiðka Hvítanesvegin frá 
vegamótinum og oman til Hoydalsá. Her er mettur kostnaður umleið kr. 500.000, umframt 
útbygging av ljóskurvunum. 
 
Í sambandi við frílendið niðanfyri, móti Hoydølum, er komið ynski um ein ljóðvolla, sum fer at 
dýrka verkætlanina nakað. 
 
Samlaður kostnaður er mettur til kr. 1,9 mió. kr. 
 
Tá hetta arbeiði er gjørt, væntar bert at breiðka Eystara ringveg á teininum frá 
ljóskurvunum og niðan móti rundkoyringini á Hálsi. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at verkætlanin verður framd sum skjótast og 
fíggjað av tøkum peningi og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið. 
 
Tekniska nevnd 02. oktober 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Annfinn Brekkstein luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Fíggjarnevndin 10. oktober 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og játta kr. 
1,9 mió. av konto 6875 L00001 og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 25. oktober 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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274/18 Upprudding av matriklum viðvíkjandi útbygging av 
Landssjúkrahúsinum, H-bygninginum  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.11.2018 225/18 17/01883-3 

2 Fíggjarnevndin 14.11.2018 315/18 17/01883-3 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 274/18 17/01883-3 

 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Umsókn frá Landsverk um at rudda upp í matriklunum í sambandi við útbygging av 
Landssjúkrahúsinum. 
 
Tórshavnar kommuna og Landsverk hava fundast fyri at finna eina loysn til at rætta 
matriklarnar upp í sambandi við byggingina av H-bygninginum og vegnum. 
 
Viðurskiftini broytast í sambandi við at vegurin  verður gjørdur til H-bygningin og tað er í 
hesum sambandi at matriklarnir verða rættaðir upp. 
 
Matrikulerast skal soleiðis: 

 Matr. 970aTórshavnar kommuna letur umleið 2341 fermetrar til 969i 

 Matr. 969i Landsverk letur umleið 84 fermetrar til 970a 

 Matr. 969aLandsverk letur umleið 456 fermetrar til 970a 

 Matr. 969i Landsverk letur umleið 527 fermetrar til 969b. 
 

Lógir, ásetingar o.a. 
Økið liggur í umráðsparti D3 og B2 fyri Tórshavnar kommunu. 

 
Umráðispartarnir D3 verða kannaðir stórum almennum stovnum fyri umsiting, skúlaskap, 
heilsurøkt og tílíkt.  

 
§ 9. Ásetingar fyri umráðispart B2 í 3. grundumráði  

1. Umráðisparturin verður lagdur til vinnuendamál, ið hava samband við skipaferðslu og 
fiskiskap og til virksemi, ið hava samband við hesi, t.e. skrivstovur, tænastuvirksemi, 
bilstøðlar og tílíkt.  

 
2. Virkini í hesum umráðispartinum skulu kunna flokkast í umhvørvisflokkunum 4 til 6 

sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.  
 

3. Byggistigið fyri umráðispartin sum heild og fyri tær einstøku deildirnar má ikki fara upp 
um 0,5.  

 
4. Hæddir á húsum skulu verða settar í hvørjum einstøkum føri út frá heildarmeting av 

nýtslu og skapi.  
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Ongar viðmerkingar  
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
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Víst verður til málið hjá teknisku deild um vegin til H-bygningin j. nr. 18/02771 
Víst verður eisini til byggimálið viðvíkjandi H- bygningin j. nr. 14/00412 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
onki 
 
Umhvørvisárin 
Er viðgjørt eftir Umhvørvisstigi 4-6 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Ongar 
 
Skjøl 
Kort  j. nr. 17/01883-4 
Kort j. nr. 14/00412-201 frá byggimálinum 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á byggideildini mæla til at viðmæla sundurbýti og marknaumskipan á 
økinum við H-bygningin. 
 
 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum 
og at beina málið í fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 14. november 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og 
býarskipanarnevndini og beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
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275/18 Umsókn um at strika allar servituttar og matrikulservituttin 
sum liggur á matr. 722a á Tinghúsvegnum Tórshavn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.11.2018 224/18 18/03062-1 

2 Fíggjarnevndin 14.11.2018 316/18 18/03062-1 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 275/18 18/03062-1 

 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
 
Umsókn um at avlýsa allar servituttar á matr. 722a á Tinghúsvegnum. 
Umsóknin um at avlýsa servituttarnar eru í sambandi við, at eigarin hevur fingið loyvi at 
sundurbýta eitt grundøki frá matr. 722a, sum tey skulu byggja eitt sethús á, og nú vilja tey 
rudda upp í øllum  gomlum servituttum, sum eru tinglýstir á matriklinum. 
 
Ein tinglýstur vegrættur liggur út móti  Janstovugøtu, sum tey vilja avlýsa, fyri at kunna seta 
húsið 2,5 m frá mark móti Janstovugøtu,  Tekniska deild metir ikki tað er ráðiligt at avlýsa 
allan vegrættin, men at broyta linjuna til 5 metur ístaðin fyri 7 metur, vísandi til at um 
kommuna fer at breiðka Janstovugøtu og gera eina íbinding í R.C.Effersøes gøtu. 
 
Eigarin vil hava servituttin avlýstan, sum er lýstur tá bilhúsið bleiv bygt, ætlanin er at renovera 
bilhúsið, men tekniska deild metir ikki, at servitutturin skal avlýsast, sum sigur at kommunan 
kann krevja bilhúsið niður fyri eigarans rokning, um kommunan vil breiðka Tinghúsvegin.  
 
Fimm servituttar eru tinglýstir á matriklinum  

1. Dok om radiostation v.m lýstur 2.11.1916 

2. Skjøl um ferðslurætt v.m lýstur 15.05.1927 

3. Dok. Um flyting av garage lýstur 4.11.1958 

4. Byggiviðtøkur nr. 3 lýstur 14.03.1973 

 
Servituttarnir sum eru lýstir: 

1. Er lýstur viðvíkjandi at teir settu eina antennu upp á trøðni  í sambandi við 

Telegrafstøðina og um nakað hendi á trøðni í mun til virksemi og skaði kom inni á 

ognini (trøðni), skuldi eigarin av trøðni hava endurgjald. 

Nú tíðin er farin frá hesum servitutti og øll trøðin er bygt á, kann hesin servituttur 
avlýsast. 

 
2. Er lýstur viðviðvíkjandi gongurrætti, soleiðis at djór og fólk kundi ganga gjøgnum 

trøðna til fjósið, tíðin er farin frá hesum servitutti, so hesin servitutturin kann 

avlýsast. 

 
3. Er lýstur í sambandi við eitt bilhús, sum er bygt á matr. 722a, um kommunan skal 

breiðka Tinghusvegin, skal bilhúsið takast niður fyri egna rokning mælt verður til 

ikki at avlýsa servituttin, sum er lýstur 30. oktober 1958. 

Tekniska deild metir tað ikki er ráðiligt at avlýsa servituttin, vísandi til um 
kommunan vil breiðka Tinghúsvegin. 
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4. Byggiviðtøkur nr. 3 skal avlýst vísandi til at byggisamtyktin, víst verður til, er ikki 

galdandi longur. 

Lógir, ásetingar o.a. 
Økið liggur í umráðispartinum A1 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavn. 
 
§ 5. Ásetingar fyri umráðispartarnar A1 í 3. grundumráði  
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.  

 
Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum 
handlar, smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at 
hetta ikki er til ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka 
treytirnar í flokking av vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.  

 
2. Grundstykkini skulu vera í minsta lagi 500 m2. Tá byggingin verður framd eftir serstakari 

byggisamtykt, kann býráðið loyva, at grundstykkini eru minni enn 500 m2, tó í minsta lagi 
400 m2 fyri stakhús og 300 m2 fyri hvønn partin av einum tvíhúsum ella raðhúsum. Ein 
partur av teirra minstuvídd kann verða lagdur sum felagslendi og sum bilstøðil.  

 
3. Útstykking verður einans loyvd, um hon hóskar við eina útstykkingarætlan, sum 

byggivaldið hevur góðkent fyri eitt náttúrliga avmarkað øki, og tá ið byggibúningin annars 
er tryggjað sambært vanligu útstykkingartreytum kommununnar. 

 
Upplýsingar frá umsitingini 
Ongar viðmerkingar 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið eru: 
18/01392 Umsókn um sundurbýti á matr. nr. 722a, Tórshavn 
17/03049 Umsókn um útstykking av matr. nr. 722a, Jansstovugøta 3, Tórshavn 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
Onki 
 
Umhvørvisárin 
Er viðgjørt eftir umhvørvsistigi 1 
 
Skjøl 
Umsókn 18/03062-1 
Servituttur frá 1916 18/03062-2 
Servituttur frá 1927 18/03062-3 
Servituttur frá 1958 18/03062-4 
Byggiviðtøkur frá 1972 18/03062-5 
Undirskrivað ummæli j.nr. 18/01392-2 
Samtykt B&B 07. mars 2018, j.nr. 17/03049-5 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

http://tk360drift/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=12&recno=270335
http://tk360drift/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=12&recno=267706
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Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á byggideildini mæla til at avlýsa servituttin frá 1916,1927, 1973, og at 
avlýsa vegrættin frá 7 m til 5 m, og mælt verður til ikki at avlýsa servituttin, sum er lýstur til bilhúsið 
frá 1958 og at beina málið í fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at avlýsa servituttin frá 
1916,1927, 1973, at halda fast við tinglýsta vegrættin á Janstovugøtu men at broyta hann frá 7 m til 5 
m, og at halda fast um servituttin, sum er lýstur til bilhúsið frá 1958 og at beina málið í 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 14. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at fara undir 
samráðingar at breiðka vegin og at beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
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276/18 Skipan av Stórutjørn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 03.10.2018 206/18 18/03468-1 

2 Fíggjarnevndin 10.10.2018 285/18 18/03468-1 

3 Býráðsfundur 25.10.2018 250/18 18/03468-1 

4 Býráðsfundur 29.11.2018 276/18 18/03468-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Tórshavnar kommuna er í menning, og stóri fólkavøksturin merkist serliga í 
høvuðsstaðarøkinum. Tørvur er á at víðka um býin, og í hesum sambandi verður farið undir 
arbeiðið at skipa Stórutjørn, matr. nr. 135ed og 1æf, Hoyvík – økið norðanfyri Klingruna og 
vestanfyri býlingin Inni á Gøtu, sum er uml. 525 ha til støddar, sí skjal Stóratjørn.  
 
Geografiskt liggur økið væl fyri, millum bústaðarøkið í Hoyvík, vinnuøkið á Hjalla og nýggja 
innkomuvegin, sum verður gjørdur í sambandi við Eysturoyartunnilin.  
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Í kommunuætlanini hjá Tórshavnar kommunu er Stóratjørn eitt av teimum økjunum, ið mett 
veður at hóska seg væl til býarvøkstur. Í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu 
liggur økið í A3 øki, sum er ætlað blandaðari bústaða- og miðstaðabygging, D2 øki, ætlað 
ítrótti og øðrum, sum kann virka saman við ítróttinum og D1 øki, sum er økið nýggi 
kirkjugarðurin í Hoyvík liggur í.  
 
Sum ein liður í at útvega nýtt byggilendi í kommununi, tað verði seg til bústaðir, vinnu, ítrótt, 
mentan o.a., er ætlanin í fyrsta umfari at bjóða arbeiðið at skipa økið við Stórutjørn út til 
uttanhýsis ráðgeva. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Ásetingar fyri A3 øki eru m.a.: 

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

- Útstykkingar kunnu bert gerast sambært serstakari byggisamtykt. 
- Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá tal av hæddum og verða loyvt at byggja 

hægri og fyriskipað at húsini verða sett í veglinju ella byggilinju, (víkja frá ásettu 
byggi- og nýtslustigunum og minstu grundstykkjavídd). 

 
Ásetingar fyri D1 øki: 

- Umráðispartarnir D1 verða í síni heild lagdir til almenning, náttúrufriðingar- og 
mentunarlig endamál og tílíkt. Økið fram við Hoydalsá kann einans verða skipað og 
bygt sambært serstakari byggisamtykt fyri økið. 

- Bygging í D1 kann bert loyvast sambært serstakari byggisamtykt, sum er í samsvar 
við stk. 1. 

 
Ásetingar fyri D2 øki eru m.a.: 

- Umráðisparturin verður kannaður ítrótti og øðrum, sum eftir eini heildarætlan fyri alt 
økið ella ein part av økinum kann virka saman við ítróttinum. 

- Útstykking innan fyri umráðispartarnar D2 og D3 verður einans loyvd eftir serstakari 
byggisamtykt. 
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Upplýsingar frá umsitingini 
Í 2007 varð ætlan um at skipa eina serstaka byggisamtykt fyri Stórutjørn. Økið varð lagt av til 
vinnuøki, bústaðarbygging, ítróttar- og frítíðarvirksemi og almenn fríøki, sí kortskjal Serstøk 
byggisamtykt – kort.  
 
Bygging og skipan eftir serstøku byggisamtyktini fyri Stórutjørn varð tó aldrin til veruleika og 
ongar ætlanir eru at skipa økið eftir serstøku byggisamtyktini, sum eftir hondini er vorðin 
ótíðarhóskandi. Tí verður arbeitt við uppskoti um at avtaka serstøku byggisamtyktina fyri 
Stórutjørn, so arbeitt kann verða við víðari menning og býarvøkstri í økinum. 
 
Í 2015 varð samtykt at geva SEV rættin til optión at keypa eitt uml. 20.000-30.000 m2 stórt 
byggilendi við Stórutjørn, partur av matr. nr. 135ed, Hoyvík. Hendan optiónin var galdandi í 1 
ár, og av tí at Tórshavnar kommuna ikki hevur hoyrt meira frá umsøkjaranum, er avtalan ikki 
galdandi meir. 
 
Magn stendur á bíðilista hjá kommununi um so er, at kommunan ger eina útstykking til 
vinnustykkir. Men Magn hevur einans ynski um eitt grundstykki, sum skal liggja við 
innkomuvegin, og hevur man í síni tíð tikið atlit til hetta ynski í Stórutjørn verkætlanini, har 
man vildi avseta eitt øki til eina bensinstøð í Hoyvíkshaganum. Har fyriliggur tó ikki ein føst 
avtala, so um kommunan ikki avsetur eitt øki til bensinstøð í Hoyvíkshaganum, so er einki 
grundstykki tøkt at tilluta Magn. Somuleiðis er tað ein avbjóðing, at ein einstakur keypari 
verður valdur at keypa eitt grundstykki við bestu plasering út til møguligan innkomuveg. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Serstøk byggisamtkyt Stóratjørn – broyting av byggisamtykt, journal nr. 2006-1204. 
Selmar Nielsen: Umsókn vegna SEV um rættin til optión at keypa byggilendi við Stórutjørn 
partur av matr. nr. 135ed, Hoyvík, journal nr. 15/02686. 
Avtøka av serstøku byggisamtyktini fyri Stórutjørn, journal nr. 17/03802. 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
Ongin 
 
Umhvørvisárin 
Í sambandi við at serstøk byggisamtykt varð gjørd fyri Stórutjørn í 2008, gjørdi Føroya 
Náttúrugripasavn, eftir áheitan frá Tórshavnar kommunu, árinskanning av bygging í økinum, 
sí skjal árinskanning 1-34.pdf. 
 
Árinskanningin vísti m.a. at: 

- 47 plantusløg vóru skrásett í økinum, ongar av hesum plantum vóru sjáldsamar. 
- 13 fuglasløg eiga í økinum. Fýra teirra eru á føroyska reyðlistanum og fevnd av Bonn-

sáttmálanum (grágás, spógvi, lógv og vípa). 
- Talið av sordýrum er skiftandi úr einum stað í annað. Funnu klukkurnar eru millum 

vanligu klukkurnar í Føroyum. 
 
Í niðurstøðuni av árinskanningini verður mælt til, at lyngurin í økinum verður vardur bæði í 
sambandi við grøn øki á byggiøkinum og á økinum uttanum. Somuleiðis verður mælt til at 
geva fuglinum frið til at byggja á økjunum nærindis (t.d. við at virksemi sum spreinging, ið 
órógvar fuglin, ikki verður framt, tá ið fuglurin reiðrast). 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
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Skjøl 
Stóratjørn, journal nr. 18/03468-2. 
Stóratjørn – byggisamtykt, journal nr. 18/03468-2. 
Innkomuvegur, journal nr. 18/03468-2. 
SEV optión, journal nr. 18/03468-2. 
Árinskanning 1-34.pdf. journal nr. 18/03468-4. 
Serstøk byggisamtykt – kort, journal 18/03468-5. 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Virkandi tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at játta kr. 200.000 av konto L62032 Gøta kring 
Havnina og fiskastykki, til at gera avtalu við uttanhýsis ráðgeva um  at skipa økið við Stórutjørn og 
beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 03. oktober 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 10. oktober 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini 
og játta kr. 200.000 av konto L62032 á konto 7315 kommunuætlanin, og beina málið í 
býráðið til tvær viðgerðir. 
 
Býráðsfundur 25. oktober 2018: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt við aðru viðgerð. 
[Lagre]  
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277/18 Broyting av serstøku byggisamtyktini undir Gráasteini, matr. 
nr. 1116a, Tórshavn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.11.2018 212/18 18/03782-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 277/18 18/03782-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Tórshavnar kommuna hevur fingið umsókn um at broyta serstøku byggisamtyktina fyri matr. 
nr. 1116a undir Gráasteini, viðvíkjandi íbúðarbyggingini. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Í 2017 varð serstaka byggisamtyktin fyri matr. nr. 1116a undir Gráasteini gjørd. Serstaka 
byggisamtyktin skipaði økið við sethúsum, tvíhúsum og íbúðum. Ásetingar viðvíkjandi 
bygging var samsvarandi almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, t.v.s. at mest 
loyvda hædd til mønuna var 9 m. Fyri hús við einvegis takhalli, var mest loyvda hædd 6 m í tí 
lægru síðuni og 7,5 m í tí hægru síðuni. Sí skjal serstøk byggisamtykt – áðrenn broyting. 
 
Eftir at serstaka byggisamtyktin varð gjørd, eru ætlanirnar fyri byggingina av íbúðum broyttar 
at sindur. Upprunaliga var ætlanin at byggja 5 íbúðareindir í tveimum hæddum, t.v.s. 10 
íbúðir íalt. Umsøkjarin søkir nú um at broyta byggisamtyktina, soleiðis at íbúðarbyggingin 
kann byggjast í trimum hæddum og at mest loyvda hæddin á hesi bygging er 8,5 metur, sí 
skjal 2018.10.26.Síðumynd.pdf. Somuleiðis er skipanin av økinum eitt lítið sindur øðrvísi enn 
upprunaliga ætlað, m.a. við tað at felagsøkið er staðsett aftanfyri nýggja íbúðarbygningin, sí 
skjal 2018.10.26.Støðumynd.pdf. 
 
Býarskipanardeildin metir, at tað er ráðiligt at broyta hæddarásetingarnar fyri 
íbúðarbyggingina í serstøku byggisamtyktini. Tað er stórur lendismunur í økinum, og nýggja 
útstykkingin liggur væl lægri enn verandi íbúðarbygging við Heimasta Horn. Umsøkjarin 
hevur sent lendisskurð, sum vísur, at ein íbúðarbygningur, sum er uml. 8,5 metur høgur, ikki 
kemur hægri upp enn niðasta íbúðin á Heimasta Horni, sí skjal 2018.10.26.Lendisskurður.pdf 
og 2018.10.16.Síðumynd.pdf, og ávirkar tískil hvørki útsýnið ella ljósviðurskiftini hjá aftanfyri 
liggjandi bústøðum. 
Harumframt hevur broytingin við sær eitt líðandi skifti millum lága og høga bygging í økinum 
– frá sethúsum, til íbúðarbygging í trimum hæddum, til íbúðarbygging í 5 hæddum.   
 
Skipanin av økinum er broytt eitt sindur, og er fríøkið nú staðsett aftanfyri íbúðarbygningin. 
27 p-pláss eru á økinum, tvs. 1,8 pr. Íbúð. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Økið liggur í A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu og ásetingarnar í 
økinum eru m.a.: 

- 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. 
Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum 
handalar, smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at 
hetta ikki er til ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka 
treytirnar í flokking av vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.  
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- Byggistigið má ikki fara upp um 0,3. 

 
- Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,6 fyri stakhús og 0,7 fyri tvíhús, ella raðhús.  

 
- Hús við vanligari mønureising mugu einans verða bygd í tveimum hæddum umframt 

nýttum lofti og mugu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 9 m til 
mønuna. Kjallari verður roknaður sum húsahædd. 
 

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

 
- Er hægsta punkt við útvegg meira enn 6 m, skal frástøðan frá marki økjast við somu 

longd, sum hægsta punkt er hægri enn 6 m. 
 

- Í serstakari byggisamtykt er ikki loyvt at fara upp um tey nýtslustig, ið eru í stk.5, tá ið 
økið verður roknað sum heild. 
Í serstakari byggisamtykt kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja 
íbúðir. 
Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá ásetigum um tal av hæddum og 
hæddarásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn. 
 

Upplýsingar frá umsitingini 
Broytingin í byggisamtyktini er í tráð við bústaðarpolitikkin hjá Tórshavnar kommunu, ið 
leggur upp til fleiri íbúðir í býnum.  
 
Í sambandi við endaligu matrikulering verður makaskifti framt millum matr. nr. 1116a og 
1116b, sí skjal 2018.10.26.Støðumynd.pdf. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Umsókn um góðkenning av útstykkingarætlan á matr. nr. 1116a, Tórshavn, journal nr. 
16/04386. 
Serstøk byggisamtykt fyri matr. nr. 1116a undir Gráasteini, Tórshavn, journal nr. 17/00503. 
Serstøk byggisamtykt fyri matr. nr. 1116a undir Gráasteini, Tórshavna, journal nr. 17/00753. 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl 
Serstøk byggisamtykt – áðrenn broyting, journal nr. 18/03782-2. 
2018.10.26.Lendisskurður.pdf, journal nr. 18/03782-4. 
2018.10.26.Síðumynd.pdf, journal nr. 18/03782-5. 
2018.10.26.Støðumynd.pdf, journal nr. 18/03782-6. 
Serstøk byggisamtykt – broytingar, journal nr. 18/03782-7. 
Skipan, journal nr. 18/03782-8. 
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Yvirlit, journal nr. 18/03782-8. 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at samtykkja broytingina av hæddarásetingunum fyri 
íbúðarbygging í serstøku byggisamtyktini, nýggju skipanina av økinum og beina málið í býráðið. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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278/18 Broyting av almennu byggisamtyktini við Glyvursnes, frá 4. 
grundumráði til B11 øki 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.11.2018 233/18 18/03780-2 

2 Kirkjubøar/Velbastaðarnevndin 21.11.2018 12/18 18/03780-2 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 278/18 18/03780-2 

 
 
Upprunin til málið: 
Tórshavnar havn hevur sent Tórshavnar kommunu umsókn um at broyta almennu 
byggisamtyktina við grótbrotið á Glyvursnesi í sambandi við, at teir hava tørv á meira gróti til 
ætlaðu havnarútbyggingina.  
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Arbeiðið í grótbrotinum á Glyvursnesi byrjaði fyrst í 2017, og nú eru umleið 2/3 av grótnøgdini 
sprongd. 
 
Upprunaliga varð lagt upp fyri meirnøgdum við umleið 10%, men orsakað av setningum í 
havbotninum, møguliga einum avviki í botnkortinum og partvíst vánaligum grótkvaliteti, sær 
út til, at hetta ikki fer at vera nóg mikið til ætlaðu havnarútbyggingina.  
 
Væntandi verður tørvur á 100.000 – 200.000 m3 meira enn gjørligt er at fáa úr brotinum við 
verandi loyvi. Av tí at tilfarið í botninum á brotinum er so vánaligt, ber ikki til at spreingja 
djúpari, fyri at fáa meira grót. 
 
Tí verður søkt um at víðka grótbrotið á Glyvursnesi sambært viðfestu tekning Glyvursnes-
víðkan.pdf. Umsøkta víddin er 9500 m2 til støddar, svarandi til umleið 260.000 m3 av gróti í í 
føstum máti, men sprongt verður ikki meira enn neyðugt til verandi útbygging. 
 
Økið, sum grótbrotið eftir ætlan skal víðkast til, liggur í 4. Grundumráði í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Um grotbrotið skal víðkast, sambært ynskjunum 
hjá Tórshavnar havn, skal økið broytast til B11 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar 
kommunu. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Ásetingar fyri 4. Grundumráði eru m.a.: 

- 4. Grundumráði verður í høvuðsheitum nýtt til landbúnað og alment frílendi og tílíkt. 
 

Ásetingar fyri B11 øki eru: 
- Umráðisparturin verður kannaður til grótbrot og virksemi, ið hevur samband við hetta. 

 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
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Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Tórshavnar havn hevur sent málið til hoyringar hjá friðingarmyndugleikanum, og hevur fingið 
svar frá Náttúrufriðingarnevndini: 
 
“Nevndin [Náttúrufriðingarnevndin] viðgjørdi málið og varð samd um, at geva loyvi til 
umsókta, við hesum treytum: 

- At benið verður lagt soleiðis, at tað ber til at leggja mold á skráanar og síðan fraða við 
grasi. 

- Ella at komunan eftirfylgjandi brúkar grótbrotið til tyrvingarpláss, so at tað soleiðis 
verður fylt upp aftur og slættað. 

 
Endaligt loyvi frá Yvirfriðingarnevndini er tó ikki komið enn. 
 
Tórshavnar havn hevur somuleiðis sent umsókn til Búnaðarstovuna um at frámatrikulera 
økið. 
 
Skjøl 
Glyvursnes-víðkan.pdf, journal nr. 18/03780-3 
Áðrenn broyting, journal nr. 18/03780-4 
Eftir broyting, journal nr. 18/03780-4 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at broytingin í almennu byggisamtyktini við Glyvursnes 
verður góðkend, treytað av endaligum loyvi frá Yvirfriðingarnevndini, og at málið verður beint í 
býráðið. 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Bogi Andreasen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Kirkjubøar/Velbastaðarnevndin 21. november 2018: Kunnað varð um málið. Nevndin 
ynskir at grótbrotið verður væl frágingið tá arbeiðið er liðugt. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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279/18 Serstøk byggisamtykt fyri íbúðarbygging við 
Hvannasundsgøtu, matr. nr. 999a og 999ai, Tórshavn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.11.2018 210/18 18/03714-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 279/18 18/03714-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Byggi- og býarskipanarnevndin samtykti á fundi 12. september 2018 at loyva íbúðarbygging 
á matr. nr. 999a og 999ai, Tórshavn, og í hesum sambandi at serstøk byggisamtykt verður 
gjørd fyri økið. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Tórshavnar kommuna hevur fingið umsókn frá eigara av matr. nr. 999a og 999ai, Tórshavn, 
um at fáa loyvi at byggja íbúðir á økinum. Talan er um ein bygning í tveimum hæddum, við 
tilsamans 18 íbúðum, við tilhoyrandi goymslurúmum. Hvør íbúð er uml. 78 m2 til støddar, og 
hevur tvey kømur. 27 p-pláss eru á felags parkeringsøki – sambært almennu byggisamtyktini 
skal minst 1 p-pláss verða fyri hvørjar 75 m2 íbúð, og eru sostatt fleiri p-pláss, enn 
minstakravið í almennu byggisamtyktini. Harumframt er øki lagt av til felags spælipláss, sí 
kortskjal Skipan. Vegatkoma verður frá Hvannasundsgøtu.  
 
Økið liggur í A1 økið í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, og sambært 
ásetingunum fyri A1 øki “kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja íbúðir”. Á 
ognini stóð áður ein vinnubygningur, sum er tikin niður 
 
Økið liggur í bústaðarøki við stak- og tvíhúsum, og er avmarkað av Heygsvegnum fyri eystan 
og Hvannasundsgøtu fyri vestan. Eitt sindur av lendismuni er ímillum Hvannasundsgøtu og 
øki byggisamtyktarinnar, og er hetta somuleiðis við til at avmarka økið. Innan tað natúrliga 
avmarkaða økið liggur eitt annað stakhús.  
 
Í mun til ljósviðurskifti og útsýni verður ikki mett, at nýggi bygningurin ávirkar grannalagið 
nógv øðrvísi, enn niðurtikni bygningurin gjørdi. 
 
Serstaka byggisamtyktin tryggjar fleiri íbúðir í býnum og býartættar í ein ávísan mun, og er 
hon sostatt í tráð við bústaðarpolitikkin hjá Tórshavnar kommunu. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Ásetingar fyri A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu eru m.a.: 
§ 5. Ásetingar fyri umráðispartin A1 í 3. Grundumráði 
 
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. 
 
Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum handlar, 
smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til 
ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av 
vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu. 
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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.  
 
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 hæddar 
ásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn. 
 
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 
Skipan, journal nr. 18/03714-7. 
Yvirlit, journal nr. 18/03714-7. 
Serstøk byggisamtykt – tekstur, journal nr. 18/03714-8. 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna serstøku byggisamtyktina við 
Hvannasundsgøtu sambært skjølunum og beina málið í býráðið. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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280/18 Umsókn um grundøki til vardar bústaðir – Sambýli í 
Reynstúni 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.11.2018 214/18 18/03494-5 

2 Fíggjarnevndin 14.11.2018 318/18 18/03494-5 

3 Tekniska nevnd 27.11.2018 65/18 18/03494-5 

4 Fíggjarnevndin 28.11.2018 335/18 18/03494-5 

5 Býráðsfundur 29.11.2018 280/18 18/03494-5 

 
 
Upprunin til málið: 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Almannaráðið sendi í mars mánað í fjør kommununi umbøn um grundøkir til vardar bústaðir í 
Tórshavn. Vísandi til bráðfeingis tørvin á nýggjum og tíðarhóskandi vardum bústøðum og 
bústovnum í Tórshavn, hevur landstýriskvinnan í almannamálum gjørt eina raðfestingarætlan 
fyri at loysa bráðfeingis tørvin á bústøðum fram til 2022. Tørvur er á fýra grundøkjum í 
Tórshavn til nýtt barnaheim og trý sambýli, tískil er ynskiligt, at kommunan kann veita 
Almannaráðnum fýra grundøkir til endamálið í Tórshavn, íroknað Argir og Hoyvík.  
 
Lýsing av málinum – samandráttur: 
Umsitingin umrøddi spurningin um økir til barnaheim og sambýlir í tráð við 
býarplanleggingina, og vísti í hesum sambandi á nøkur økir í ávikavist Tórshavn, Hoyvík og á 
Argjum. Har ímillum varð víst á eitt øki við Reynstún/Glyvursveg á Argjum, matr. nr. 4cl, 4cm 
og 4bs, sum í fyrsta umfari ikki varð ynskt til eina staðseting til eitt sambýli, sí kortskjalið Økið 
á Argjum_Kort. Almannaráðið hevur seinni víst økinum ans, har ynski er at staðseta eitt 
sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki. 
 
Trý lógaruppskot vóru í desember mánað løgd fyri Tingið, sum fevna um bygging av nýggjum 
barnaheimi, bú- og umlættingarheimi til børn og ung við autismu og bygging av tveimum 
vardum bústøðum til fólk við menningartarni. Landsverk hevur tí latið evnað eina byggiskrá til 
eitt sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki, har tað verður víst til økið í Reynstúni á 
Argjum við tí í huga, at Tórshavnar kommuna skal samtykkja staðsetingina til endamálið, sí 
byggiskrá og fylgiskjøl. 
Eitt sambýli hóskar væl í einum øki, sum longu er merkt av at vera bústaðarøki. Byggingin 
verður staðsett fyri endan av einum vegi við sethúsum, og kann byggingin tí skapa ein 
samanhang við verandi býling, samstundis sum byggingin kann skapa sítt egna 
nærumhvørvið. Heimið skal staðsetast á byggiøkið soleiðis, at hetta liggur skilabest í mun til 
atkomu og parkering.  
 
Ástaðarfundur var hin 16. februar 2018, har kommunan saman við umboðum frá ymsu 
áhugabólkunum vísti á ymsu økini og møguleikarnar. Býarverkfrøðingurin var somuleiðis við 
á staðnum, har staðfest varð, at besta atkoman til økið er umvegis Reynstún. 
 
Ferðslan til og frá heiminum verður væntandi tann sama sum á líknandi bústøðum, ið 
Almannaráðið hevur í dag. Húsfólk verða koyrd við mini-bussum, og starvsfólk hava 
persónbilar. Fyri ein vanligan gerandisdag er ferðlsan sum fylgjandi:  
 

Húsfólk:  3 fráferðir við bussi millum kl. 8.00-9.00 
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1 fráferð kl. 10.00 
1 fráferð kl. 10.30 
1 heimferð kl. 14.00 
3 heimferðir ímillum kl. 15.00-16.00 

 
Starvsfólk:  7 starvsfólk møta kl. 7.00 

8 starvsfólk møta ímillum kl. 15.00-16.00 
2 starvsfólk møta kl. 23.00 
2 starvsfólk fara heim kl. 7.00 
4 starvsfólk fara heim kl. 12.00 
2 starvsfólk fara heim kl. 15.00 
8 starvsfólk fara heim ímillum kl. 20-23  

 
Í dag hava øll starvsfólkini ikki koyrikort, summi búgva í grannalagnum og ganga til arbeiðis, 
meðan onnur taka bussin. Væntast kann tískil við minni bilferðslu enn lýst omanfyri. Eingin 
føst vitjanartíð er, og vitjandi eru allar gerandisdagar og í vikuskiftinum, væntast skal við áleið 
einum bili um dagin. Í vikuskiftinum er ferðslan hjá húsfólkum áleið 1-2 túrar um dagin, 
meðan ferðslan hjá starvsfólkunum er hin sama, sum í gerandisdøgunum. Ruskinnsavnan og 
vørumóttøka er einaferð um vikuna.  
 
Lógir, ásetingar o.a.: 
Økið í Reynstúni, matr. nr. 4cl, 4cm og 4bs, liggur í umráðispartinum A3 í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar eru: 

 
1. Økið verður lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging, har loyvt er at hava 

handlar, smáhandverk og minni virkir, skrivstovur, stovnar, samkomuhús, 
heilsubótarhøli og tílíkt. 

2. Útstykkingar kunnu bert gerast sambært serstakari byggisamtykt. 
3. Grundstykkini skulu vera í minsta lagi 400 m2 fyri stakhús, 300 m2 fyri tvíhús og 

250 m2 fyri raðhús. Ein partur av hesum kann leggjast sum fríøki, tó í mesta lagi 
100 m2 fyri hvørt grundstykki. 

4. Byggistig 0,3 
5. Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,6 fyri stakhús og 0,7 fyri tvíhús, ella raðhús. Tó 

kann tað fyri grundstykkir, sum eru 200 m2, fara upp til helvtina hægri og fyri 
stykkir millum 200 m2 og 500 m2 verða sett javnt minkandi niður til vanliga ásetta 
minstuvídd. Í serstakari byggisamtykt kann nýtslustigið verða roknað út frá 
heildarbyggingini í mun til eitt natúrliga avmarkað øki. 

 
Upplýsingar frá umsitingini: 
Í sambandi við at Tórshavnar býráð á fundi 26. apríl 2001 samtykti at broyta almennu 
byggisamtyktina fyri økið millum Reynstún og dagstovnin frá at vera B3 vinnuøki til A1 
sethúsaøki, varð mótmæli frá eigarafelagnum Havnardalur ABC sent kommununi.  
 
Í mótmælisskrivinum, dagfest 30. mai 2001, verður víst á, at eitt sethúsaøki kemur at økja um 
virksemið í verandi býlingi, og undrast tey á, at kommunan ikki hevur aðrar ætlanir við einum 
so høgligum øki, umframt at økið ikki er partur av eini størri heildarætlan. Grundað á, at 
ongin ítøkilig ætlan er fyri einum atkomuvegi til økið, vilja undirritaðu greitt mótmæla, at tey á 
ongan hátt kunnu góðtaka, at vegurin Reynstún verður nýttur sum møguligur atkomuvegur til 
økið. Mótmælið fevnir somuleiðis um nýtslu av Reynstúni sum fyribils arbeiðsveg ella 
atkomuveg til økið, meðan bygging fer fram.  
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Í sambandi við bygging av sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki hevur eigarafelagið 
Havnardalur ABC aftur sent kommununi skriv, har víst verður til mótmælið frá 2001, umframt 
at tey gera vart við sína ónøgd, at tey ikki eru kunnaði og hoyrd um eina slíka stóra 
byggiætlan, sum tey meta fer at broyta umhvørvið í økinum munandi, sí mótmælið.  
 
Økið er seinni broytt til A3 í almennu byggisamtyktini, og loyvir ásetingin tí, at eitt nýtt sambýli 
verður bygt í økinum. Tórshavnar kommuna ynskir somuleiðis at rúma øllum borgarum, tí er 
góð grundgeving at sameina eitt sambýli í eitt bústaðarøki, sum er við til at skapa ein 
fjølbroyttan bý.   
 
Umsitingin var saman við býarverkfrøðinginum á staðnum, har staðfest varð, at vegurin 
Reynstún er egnaður sum atkomuvegur. Víst varð somuleiðis á, at ongin vegatkoma skal 
vera frá Glyvursvegnum. Økið er byggiøki, sum sjálvsagt hevur eina økta ferðslu við sær, 
men grundað á virksemið lýst omanfyri, metir umsitingin ikki, at ferðsluviðurskiftini verða 
stórliga broytt. Einki er tí til hindurs fyri byggingini, tó skal vegatkoman góðkennast av 
teknisku nevnd. Harumframt verður mett, at eitt 17 ára gamalt mótmælisskriv er óviðkomandi 
í eini viðgerð, har fleiri broytingar eru farnar fram.  
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið: 
Umsókn um grundøkir til vardar íbúðir, journal nr. 17/00903 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum: 
Serstøk byggisamtykt skal gerast í sambandi við útstykkingina.  
 
Umhvørvisárin: 
Einki 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum):  
Hevur ikki verið til viðmerkingar hjá øðrum.  
 
Skjøl: 
Økið á Argjum_Kort, journal nr. 18/03494-9 
Byggiskrá_Sambýlið í Reynstúni, journal nr. 18/03494-8 
Fylgiskjal 01_Sambandi millum eindirnar, journal nr. 18/03494-8 
Fylgiskjal 02_Gentle teaching, journal nr. 18/03494-8 
Fylgiskjal 03_Námsfrøðiliga arbeiðið á Eirargarði, journal nr. 18/03494-8 
Fylgiskjal 05_Tíðarætlan, journal nr. 18/03494-8 
Mótmæli, journal nr. 18/03494-7 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

Tórshavnar kommuna skal selja Almannaráðnum lendið.   
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Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna staðsetingina í Reynstúni til eitt nýtt 
sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki, og at beina málið í teknisku nevnd, 
fíggjarnevndina og býráðið. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal og 
Turið Horn, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Bogi Andreasen atkvøður blankt. 
 
Tróndur Sigurðsson mælir til at finna aðra staðseting. 
 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Fíggjarnevndin 14. november 2018: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Tekniska deild hevur viðgjørt málið við atliti til reinsiverki, leiðingum og atkomu til sambýlið. 
Verkætlanin má taka atlit til at nýtt reinsiverk til ovara part av Reynstúni og Reynsgøtu skal staðsetast 
har (P-økið kann brúkast), umframt til hetta byggjaríið, hetta má takast við í skipanina av økinum. 
Ætlandi skal eisini fjarhitaleiðing leggjast gjøgnum økið, frá rundkoyringini niðan til hitamiðstøðina. 
Mett verður at hetta kann gerast uttan størri ávirkan á verkætlanina. Viðvíkjandi atkomuvegum 
verður mett, at ferðslutrýstið frá stovninum er so mikið lítið, at tað ikki er til stórvegis ampar fyri 
íbúgvarnar har. Hinvegin kann byggingin vera við til at betra um vendimøguleikarnar við endan á 
Reynstúni, og møguliga eisini geva nøkur P-pláss at nýta í sambandi við føðingardagar o.l. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at góðkenna staðsetingina í Reynstúni til eitt 
nýtt sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki. 
 
Kommunustjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni mæla til at selja Almannamálaráðnum 
lendi at byggja sambýli á fyri kr. 156/m². 
 
Tekniska nevnd 27. november 2018: Ein meiriluti, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og 
Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum hjá tekniska stjóranum og 
býarverkfrøðinginum, treytað av at góð parkeringsviðurskifti verða. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein, atkvøða ímóti og mæla til at finna 
aðra staðseting. 
 
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun 
Kass, taka undir við meirilutanum í Teknisku nevnd og beina málið í býráðið. 
 
Eon minniluti, Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein atkvøða ímóti og mæla til at finna 
aðra staðseting. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í 
fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og tveimum blonkum. 
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Fyri atkvøddu Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Bjørghild Djurhuus, Halla Samuelsen og Bjørg Dam. 
 
Blankt atkvøddu: Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein. 
 
 
[Lagre]  
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281/18 Gera ymisk átøk undir Kongavarða, Argir 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 10.04.2018 21/18 18/01334-2 

2 Fíggjarnevndin 18.04.2018 114/18 18/01334-2 

3 Býráðsfundur 24.04.2018 91/18 18/01334-2 

4 Býráðsfundur 04.07.2018 176/18 18/01334-2 

5 Tekniska nevnd 27.11.2018 73/18 18/01334-2 

6 Fíggjarnevndin 28.11.2018 333/18 18/01334-2 

7 Býráðsfundur 29.11.2018 281/18 18/01334-2 

 
 
Upprunin til málið: 
Í sambandi við søluna av grundøkjum undir Kongavarða, er partur av sølupeninginum 
oyramerktur til at gera ymiskar manglar og ábøtur í økinum. Áheitan er komin frá 
eigarafelagnum undir Kongavarða, um ymisk ítøkilig átøk. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Átøk ið ynski er um at fáa gjørd eru: Asfaltering og at fáa gongu- og súkklubreyt gjørda frá 
innkoyringini til býlingin og inn. Eisini skulu gerast 36 parkeringspláss inni frá vegnum. 
Spælipláss, sum eigarafelagið skal standa fyri at gera, skal gerast eystanfyri 
íbúðarblokkarnar, alt sambært uppskot 18/01334-1. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
Kommunan hevur selt part, uml. 5500 m2, av matr. nr. 255 a fyri 3 mill. Ætlanin er at brúka 
hesa upphædd til omanfyri nevndu átøk. Peningurin er tøkur á kt. 6175 
 
Raðfesting er gjørd fyri tøka peningin, ið er kr. 3.000.000,-. 
 
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 
Tórshavn
ar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommunu
ni 

Fyri ávísar 
samfelagsból
kar ella 
felagsskapir 

Fyri 
vinnun
a 

Umsitingaravleiðingar nei nei nei Nei 

Umhvørvisavleiðingar nei nei nei nei 

Sosialar avleiðingar   ja  
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Fíggjarligar/búskaparligar 
avleiðingar 

ja nei nei nei 

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Virkandi tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at peningurin verður brúktur av kt. 6175 at 
gera asfaltarbeiðið liðugt, at gera 36 P-básar og veita stuðul til at gera spælipláss eystan fyri verandi 
íbúðarblokkar. 
 
 
 
Tekniska nevnd 10. apríl 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 18. apríl 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 24. apríl 2018: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 04. juli 2018:  Einmælt samtykt við aðru viðgerð. 
 
Ískoyti: 
Arbeiðið varð bjóðað út til hesi feløg um at geva undirhondstilboð. Útbjóðingartilfarið innihelt 
30 p-básar, hetta tí við 3 x 12 p-básum varð ov langt millum gøtuljós.   
 
1) Articon P/f 
2) Jóan Petur Vang Sp/f  
 
Bæði tilboðini komu inn. 
 

a) Articon P/f   kr. 1.988.435,00 
b) Jóan Petur Vang sp/f  kr. 2.113.855,50 

 
Sp/f Ráð stóð fyri útbjóðingini og at eftirhyggja tilboðini. 
Metingin frá ráðgeva ljóðaði uppá kr. 1.551.040,00, og lægra tilboðið var sostatt nakað 
hægra enn kostnaðarmetingin. Asfaltarbeiði av verandi vegi var ikki íroknað, og skal eftir 
ætlan gerast einaferð seinni í 2019. 
 
Umsitingin hjá TK hevur hugt eftir tilboðnum, og tekniska deild mælir til at finna sparingar í 
tilboðnum. Eftirfylgjandi hava samráðingar verið millum umboð frá Articon P/f og teknisku 
fyrisiting, og tilboðsupphæddin er komin niður á 1.711.394,49 uttan mvg. Hetta verður gjørt 
við at gera nakrar broytingar, soleiðis at gongubreyt á 2 metrar verður øðrumegin. 
 
Tilmæli: 
Býarverkfrøðingurin og leiðarin fyri verkætlanardeildini mæla til at taka undir við nýggjari 
tilboðsupphædd frá Articon P/f, undirskriva arbeiðstakarasáttmála og beina málið í býráðið 
umvegis fíggjarnevndina. Játtanin til verkætlanina er áður samtykt og er tøk á L81033. 
 
Tekniska nevnd 27. november 2018:  Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
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Fíggjarnevndin 28. november 2018:  Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
 
  



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1080 
 

Formansins merki: 

 

 

282/18 Mannagongd í sambandi við játtanir til fríðkan av býnum, 
grøn øki og spælipláss 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.11.2018 213/18 18/03692-1 

2 Fíggjarnevndin 14.11.2018 317/18 18/03692-1 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 282/18 18/03692-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Partur av játtanini til fríðkan av býnum í Tórshavnar kommunu hevur í nógv ár verið latin 
eigarafeløgum og øðrum at standa fyri, tá tey ynskja at gera spæliøki og at fríðka um fríøki í 
kommununi. 
Tørvur er á einari greiðari mannagongd, so feløgini/felagsskapir, ið søkja um játtan, vita 
hvørjar skyldur fylgja við játtanini, og greiði eisini fæst á hvussu umsitingin skal handfara 
málið.  
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
At eigarafeløg og felagsskapir taka stig til at skipa fyri átøkum, ið fríðka um býin, hevur stórt 
virði fyri trivnaðin í grannaløgum í kommununi. Mannagongdin skal tryggja greiða viðgerð av 
umsóknum, og greina hvørjar skyldur og ábyrgdir fylgja við, tá kommunan játtar pening til 
endamálið.  
Tá søkt verður um játtan til spæliøki, er í onkrum førum talan um privat øki, sum eigarafeløg 
standa fyri, og í øðrum førum um kommunal øki, sum eigarafeløg standa fyri. 
Støða skal takast til hvussu tryggjað verður, at almenningurin hevur atgongd til økið, ið 
kommunan hevur játtað pening til, og at tað verður viðlíkahildið á nøktandi hátt.  
Mannagongdin ásetir, at skrivligt loyvi skal fáast frá eigara av økinum, so at økið verður til 
almenna nýtslu. Hetta fyri at tryggja at játtanin verður givin til alment endamál. 
 
Størsti munurin á játtan til eigarfeløg, sum varða av privatum øki í mun til eigarafeløg á 
almennum øki er, at játtan til privat øki fevnir um 25% mvg, meðan játtan til eigarafeløg á 
kommunalum øki fevnir um 6,25% mvg. Harafturat skal eigarafelagið á privatum øki gjalda 
fakturan fyrst fyri síðani at senda fakturan váttaðan til fíggjardeildina hjá Tórshavnar 
kommunum at endurgjalda, meðan eigarafeløg á kommunalum øki senda fakturan váttaðan 
beinleiðis til fíggjardeildina hjá Tórshavnar kommunu at gjalda. 
 
Tryggjast skal, at útgerð á eitt nú spæliplássum lýkur krøv, ið eru til slíka útgerð. Spælipláss 
eru ikki nevnd í byggikunngerðini BK17, men skal Byggideildin kunnast og evt. hoyrast í 
sambandi við at Býarskipanardeildin játtar og gevur endaligt loyvi til uppseting.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Ongin viðmerking 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Ongin viðmerking  
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
einki 
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Umhvørvisárin 
einki 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Mannagongdin hevur verið til gjøgnumgongd hjá løgdeildini og roknskapardeildini, at tryggja 
at mannagongdin fylgir reglum/ásetingum, ið kommunan hevur skyldu at fylgja 
 
Skjøl 
 
18/03692-5 mannagongd ísv. stuðul til grøn øki - spæliøki 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at tikið verður undir við mannagongdini, og at málið 
verður beint til í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Ískoyti: 
Viðmerkingar frá fíggjardeildini eru ikki tiknar við í mannagongdini. Mælt verður til at broyta 
mannagongdina viðv. fíggjarstýring soleiðis: 
 
FÍGGJARSTÝRING  
Tá ið talan er um ætlan á privatum øki skulu allir fakturar skulu stílast til:  
 
Avvarðandi eigarafelag, Att.: Ábyrgdarpersón og málnr. (sum er upplýst í játtanini)  
 
Ábyrgdarpersónur hjá eigarafelag skal vátta, at arbeiðið er framt, at vøran er móttikin og 
gjalda faktura.  
 
Eigarafelag sendir síðani faktura fyri útlegg og avrit av váttaðum goldnum fakturum til 
býarskipanardeildina hjá Tórshavnar kommunu á byarskipan@ torshavn.fo, viðmerkt málnr 
og ábyrgdarpersón hjá Tórshavnar kommunu.  
 
Yvirlit yvir allar váttaðar goldnar fakturar skal sendast saman við fakturum.  
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Tá ið talan er um ætlan á kommunalum øki skulu allir fakturar stílast til:  
Tórshavnar kommunu, Att.: Ábyrgdarpersón og málnr. (sum er upplýst í játtanini)  
 
Ábyrgdarpersónur skal vátta, at arbeiðið er framt og at vøran er móttikin.  
Váttaðir fakturar, skulu sendast til fíggjardeildina hjá Tórshavnar kommunu á 

bokhald@torshavn.fo sum gjaldar fakturar.  
Yvirlit yvir allar váttaðar fakturar skal sendast saman við 

fakturum. 
 
Fíggjarnevndin 14. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og teimum 
viðmerkingum, ið fíggjardeildin hevur gjørt til málið í omanfyristandandi ískoyti og at beina 
malið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt.  
[Lagre]  
 
  

mailto:bokhald@torshavn.fo
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283/18 Fíggjarætlan 2019 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 18.05.2018 157/18 18/01927-1 

2 Mentamálanevndin 18.06.2018 205/18 18/01927-1 

3 Fíggjarnevndin 13.06.2018 191/18 18/01927-1 

4 Trivnaðarnevndin 13.09.2018 34/18 18/01927-1 

5 Vinnunevndin 13.08.2018 31/18 18/01927-1 

6 Eldranevndin 10.09.2018 10/18 18/01927-1 

7 Fíggjarnevndin 19.09.2018 265/18 18/01927-1 

8 Býráðsfundur 27.09.2018 226/18 18/01927-1 

9 Vinnunevndin 01.10.2018 40/18 18/01927-1 

10 Eldranevndin 01.10.2018 12/18 18/01927-1 

11 Tekniska nevnd 02.10.2018 51/18 18/01927-1 

12 Byggi- og býarskipanarnevndin 03.10.2018 193/18 18/01927-1 

13 Náttúru- og umhvørvisnevndin 04.10.2018 50/18 18/01927-1 

14 Trivnaðarnevndin 01.10.2018 38/18 18/01927-1 

15 Mentamálanevndin 03.10.2018 285/18 18/01927-1 

16 Fíggjarnevndin 24.10.2018 304/18 18/01927-1 

17 Býráðsfundur 25.10.2018 253/18 18/01927-1 

18 Fíggjarnevndin 28.11.2018 336/18 18/01927-1 

19 Býráðsfundur 29.11.2018 283/18 18/01927-1 

 
 
Málslýsing: 
Sambært §39 stk. 1-2 í 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, sum er yvirskipaði fíggjarpolitiski 
karmurin fyri komandi roknskaparár, skal vera endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember.  
 
Stjórnin leggur tekniska framskriving av fíggjarætlanini og uppskot til fíggjarætlanarkarmar 
fyri fíggjarnevndina at viðgera.  
 
Ískoyti: 
Búskaparvøksturin hevur hevur haft eina jaliga ávirkan á inntøkurnar. Fólk vilja búgva í 
Tórshavnar kommunu, og hevur kommunan seinastu árini haft eina tilflyting. Samstundis er 
tó eitt trýst á útreiðslusíðuni. Fleiri børn eru í kommununi, og neyðugt er at taka hædd fyri 
økta barnatalinum. Býðurin vaksur og ávirkar hettar somuleiðis fíggjartørvin á 
tekniskaøkinum. Størsta útreiðsluøki hjá kommununi Almanna- og heilsumál og eru og hevur 
kommunan somu demografisku avbjóðingar sum aðra staðir. Tíðirnar eru enn góðar, men vit 
eiga støðugt at ansa eftir, at rakstrarútreiðslurnar halda seg á einum varligum stigi. 
 
Yvirskipað er málið  í uppskotinum ein vøkstur í rakstrarútreiðslum uppá í mesta lagi 2% 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. 
 
Lønarsamráðingar hava verið síðani oktober 2018. Hædd er tikið fyri hesum í karmunum fyri 
2019 har 2,5% er løgd inn fyri lønarvøkstur, umframt ein regulering á 1% í lønum fyri 2018.  
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Mælt verður til at halda samlaðu íløgurnar innanfyri skattafíggjaða íløgukarmin, og at ein 
langtíðaríløguætlan verður gjørd fyri Tórshavnar Kommunu, sum lagar íløgur og rakstur til 
sveiggj í búskapinum. Hettar eisini við atliti til, at samlað leggja stóru íløgurnar týðandi trýst á 
búskapin og kommunan fær munandi minni fyri skattakrónurnar. 
 
Tilmæli: 
Stjórnin og fíggjarleiðarin mæla fíggjarnevndini til, at taka undir við uppskotinum til 
fíggjarætlanarkarmar á greinastøði 2019. Stjórarnir skulu saman við umsitingini, gera 
fíggjarætlan og nýggjar metingar fyri 2019, sambært uppskotinum. 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 18. mai 2018: Framlagt. 
 
Ískoyti: 
Sambært tíðarætlan fyri Fíggjarætlan 2019 skal stjórnin leggja uppskot til fíggjarætlan á 
greinastøði fyri fíggjarnevnd.  
 
Tilfar kemur til fundin. 
 
Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin greiðir frá status í mun til fíggjarætlanina 2018 og møguligum tørvi á broytingum 
ella raðfestingum til fíggjarætlanina 2019 á greinum 3, 4 og 5, sí annars samtykt um 
fíggjarkarm fyr 2019. Sí eisini hjálagt skjal.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, leiðarin á barna- og ungdómsdeildini og mentamálaleiðarin mæla 
mentamálanevndini til at umrøða fíggjarætlanina við støði í omanfyri nevnda. 
 
Mentamálanevndin 18. juni 2018: Umrøtt. 
 
Vinnunevndin 13. august 2018: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Til umrøðu. 
 
Eldranevndin 10. september 2018: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Tilfar kemur til fundin. 
 
Trivnaðarnevndin 13. september 2018: Útsett. 
 
Ískoyti: 

Arbeitt hevur  ver ið  við uppskotinum til fíggjarætlan 2019 at leggja fyri fíggjarnevndina. 
Fortreytirnar fyri uppskotinum eru, at skattaprosentið verður verandi á sama støði, 
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barnafrádrátturin verður framhaldandi 8.000 kr. og hædd er tikið fyri 
virksemisbroytingum. Í talvuni niðanfyri eru høvuðstølini býtt á kommunugreinar. 

 
 

Samlaðu inntøkurnar eru mettar at vera 999 mió. kr. í mun til 951 mió. kr. í 2018. Hettar 
svarar til ein vøkstur á 5,1%. 
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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 2018. Inntøkur frá kommunuskattinum 
hækka sostatt 5,6% ella 43 mió. kr. í mun til fíggjarætlanina fyri 2018. 

 

Inntøkur í sambandi við skatti av eftirlønargjøldum og DIS, FAS og frádráttum eru ásettar 
sambært upplýsingum frá Fíggjarmálaráðnum. 

  
Tórshavnar kommuna er ein kommuna í stórum vøkstri og merkir hettar økt virksemi og 
tænastur. Samlaðu útreiðslurnar økjast úr 742 mió. kr. til 778 mió. kr. tvs. við 4,9% ella við 36 
mió. kr. í mun til upprunaligu fíggjarætlanina fyri 2018. Hædd er tikin fyri lønarhækkan, sum 
stendur fyri einum munandi parti av vøkstrinum. 
 
Lønarútreiðslurnar økjast 6,6% ella 36,6 mió. kr. Herav er lønarhækkanin 16 mió. kr. 
Raksturin annars økist 3,1 % ella 11,8 mió. kr. og inntøkur annars økjast 6,5% ella 11,9 
mió.kr. 
  

§1 kommunual fyrisiting økist við 11,7% ella 9,6 mió. kr. Ein partur av økingini kemst av, at 
Heilsu- og umsorganarfyrisitingin er flutt frá §2 til §1, talan er um kr. 3,9 mió. kr. Uttan hesa 
flyting var økingin  7,0%. Økingin annars stendst í høvuðsheitum av, at peningur er settur 
av til Løgtings- og fólkatingsval í 2019, umframt øking í virkseminum á teknisku fyrisiting. 

  

§2 Almanna- og heilsumál økist við 2,6% ella 6,0 mió. kr. Vøksturin kemst millum annað av 
húsaleiguútreiðslum til læknaviðtaluhøli, yvirtøku av rakstrarútreiðslum til 
smábarnavirksemi hjá Gigni og øktum útreiðslum til ávísar serfrøðingakanningar og 
fyriskipanir innan barnavernd.  

 

Játtanin til §3 børn og ung fylgir í høvuðsheitum barnatalinum, sum væntandi verður 
munandi hægri í 2019. Sum nýggj raðfesting eru 2. mió. kr. settar av til dygdarmenning á 
dagstovnaøkinum. Sambært uppskotinum økjast útreiðslurnar til børn og ung 6,9% ella við 
11,4 mió. kr.  

 

Játtanin til §4 Undirvísing hækkar við 2,7% ella 1,1 mió. kr. Játtanin fylgir mettað 
næmingatalinum. Økingin annars er til betri internet á skúlunum. 

 

Virksemið á §5 Mentan og frítíð er økt. Útreiðslurnar økjast við 7,0% ella 3,7 mió. kr. Hædd 
er tikið fyri, at Musikkskúlin flytir í størri høli, rakstur av Müllers Pakkhúsi og Finsen, og at 
nýggj avtala verður gjørd við Fjølrit um upphavsrættindi.  

 

§6 Teknisk mál økist við 4,9% ella 6,3 mió. kr. Høvuðsorsøkin til vøksturin eru fleiri 
fermetrar hjá húsaumsigingini at viðlíkahalda. Tórshavnar kommuna stendur í vøkstri og 
verða fleiri nýggj økir at umsita. Fleiri nýggir og yvirtiknar vegir eru at viðlíkahalda. 

 

Játtanin til §7 Kommunal virkir lækkar í mun til árið frammanundan, við -6,1% ella 1,9 mió. 
kr. Orsøkin til lækkingina er at játtanin til Tórshavnar Havn lækkar við 6 mió. kr. Játtanin til 
talgilding til borgaran hækkar, játtanin er til menning av talgildum loysnum til borgaran, 
hemasíðu og talgilda sjálvagreiðslu. Eisini hækkar játtanin til bussleiðina vegna 
prístalsjavnan av verandi sáttmála. 
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Sambært fyriliggjandi uppskoti við nevndu fortreytum og virksemisbroytingum verður úrslit 
áðrenn rentur 200,5 mió. kr. Úrslit áðrenn íløgur og avdráttir 182,8 mió. kr. Avlop til 
skattafíggjaðar íløgur verður 160,4 mió. kr.  

 

Tilmæli 
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 mælir fíggjarnevndini til at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið. 
 
Fíggjarnevndin 19. september 2018:  Samtykt at taka undir við tilmælnum og beina málið í 
býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 27. september 2018: Framlagt. 
 
Ískoyti: 
Røkt og viðlíkahald av bygningum 
Á fíggjarætlanini er seinastu árini sett ov lítið av peningi av til røkt og viðlíkahald av verandi 
bygningum og tí er eftirsleipið stórt, soleiðis at nógvir bygningar hava tørv á stórum 
umvælingum. 
 
Fyri at kunna røkja bygningarnar á ein skynsaman hátt, eigur játtanin á 6110 at hækka uppá 
200 kr./kvm, sum eftir útrokningunum frá V&S bókunum skal til fyri at halda støði á 
bygninginum á einum nøktandi grundarlagi, verður hetta gjørt yvir 3 ár, skal játtanin hækka 
soleiðis: 
 
Ár  kvm  kr./kvm Játtan  hækkan/ár 
2018  144.166 170  24.508.220 
2019  146.666 180  26.399.880 1.891.660,- 
2020  161.666 190  30.716.540 4.316.660,- (Skúlin á fløtum)  
2021  161.666 200  32.333.200 1.616.600,- 
 
ORKA 
Tórshavnar kommuna hevur samtykt ein Orkupolitikk, og er hetta eisini eitt mál í 
samgonguskjalinum. Fyri at røkka málinum, er neyðugt seta pengar av á fíggjarætlanini til 
orkuumvælingar. Roknast skal við at seta umleið kr. 4.000.000,- av um árið komandi 10 árini. 
 
Trivnaðarnevndin 01. oktober 2018: Ein meirilutri, Bergun Kass, Turið Horn og Bogi 
Andreasen, samtykti at taka undir við fíggjarætlanaruppskotinum. Meirilutin mælir 
harumframt til at játtan verður sett av til framhaldandi integratiónsarbeiði, og at konta 2460 
Stuðul og verkætlanir innan almanna- og heilsumál verður hækkað samsvarandi møguligum 
nýggjum samstarvsverkætlanum. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Bjørghild Djurhuus, atkvøða blankt. 
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Vinnunevndin 01. oktober 2018:  
 
Ein meiriluti : Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam og Gunnvør Balle mælir til at 
at fleiri pengar verða settir av til ferðavinnuna. 
 
Ein minniluti: Heðin Mortensen atkvøður blankt. 
 
Eldranevndin 01. oktober 2018: Fíggjarætlanaruppskotið er umrøtt. Bergun Kass og Turið 
Horn ynskja meira pening til keyp av plássum fyri at nøkta bráfengistørvin og til 
vælferðartøkni.  
 
Halla Samuelsen og Bjørghild Djurhuus atkvøða blankt. 
 
Tekniska nevnd 02. oktober 2018: Ein meiriluti, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og Bogi 
Andreasen, samtykti at taka undir við fíggjarætlanaruppskotinum. 
 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, atkvøður blankt. 
 
Mentamálanevndin 03. oktober 2018: Ein meiriluti, Gunvør Balle, Turið Horn og Marin 
Katrina Frýdal, samtykti at taka undir við fíggjarætlanaruppskotinum. 
 
Ein minniluti, Halla Samuelsen, atkvøður blankt. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 03. oktober 2018: Ein meirilutu, Marin Katrina Frýdal, 
Jákup Dam og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við fíggjarætlanaruppskotinum. 
 
Ein minniluti, Halla Samuelsen, atkvøður blankt. 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 04. oktober 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Gunvør Balle 
og Bergun Kass, samtykti at taka undir við fíggjarætlanaruppskotinum. Meirilutin mælir 
harumframt til at peningur verður játtaður á fíggjarætlanini til orkuumvælingar.  
 
Ein minniluti, Halla Samuelsen og Bjørghild Djurhuus, atkvøða blankt. 
 
Fíggjarnevndin 24. oktober 2018: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun 
Kass, mæla býráðnum til at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til fíggjarætlan 2019. 
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, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, atkvøða blankt.  
 
Býráðsfundur 25. oktober 2018: Atkvøtt varð um uppskotið hjá meirilutanum í 
fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 7 atkvøðum fyri, ongari ímóti og 5 blonkum.  
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,  
Sjúrður Olsen og Bergun Kass. 
 
Blankt atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild 
Djurhuus og Halla Samuelsen. 
 
Ískoyti: 
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Nýggjar metingar fyriliggja frá fíggjarmálaránum viðvíkjandi skatti av eftirlønargjøldum og 
flyting vegna DIS, FAS og frádráttir. Inntøkumetingin er 4,5 mió. kr. hægri enn upprunaliga 
mett.  
 
Tilmæli 
Miðfyrisitingarstjórin og virkandi fíggjarleiðari mæla til at broyta fíggjarætlanina sambært 
nýggju inntøku metingunum. Harumframt verður mælt til broytingar og tillagingar sambært 
talvuni niðanfyri.  
 

Deild Navn Tekstur Upphædd 

        

  RAKSTUR:     

§1-1317 
Heilsu- og 
umsorganarfyrisitingin Lønarregulering 104 

        

§2-2755 
Eldraøkið, flyting 
millum samstørv 

Samstarv við onnur samstørv, frá 
2721 og 2722 3.676 

§2-2721 Røktartænastur  1. búpláss, til 2755 -676 

§2-2722 Tilboð 
Leiga av umlættingarplássum, til 
2755 -3.000 

        

§4-41xx Fólkaskúlar 
Broyting í næmingatalið, 28 færri enn 
mett -62 

        

  INNTØKUR Á §20:     

§20-20801 
Skattur av 
eftirlønarinngjøldum 

Nýggj meting frá FMR 
09.11.18  (131.718 til 133.600) -1.882 

§20-20802 
Flyting vegna DIS, 
FAS og frádráttir 

Nýggj meting frá FMR 
09.11.18  (34.979 til 37.616) -2.637 

        

    Íalt -4.477 

 
 
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle, Bergun 
Kass og Annfinn Brekkstein, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið. Mælt verður 
harumframt býráðnum til at taka undir við niðanfyristandandi broytingaruppskoti til 
fíggjarætlanina 2019: 
 

 

Broytingaruppskot: 
  

    
Deild Navn Tekstur Upphædd 

        

  RAKSTUR:     

§2-2721 Røktartænastur Eyka ruta til heimahjálp 1.404 

§2-2750 Ansingarsamsýning Regulera FÆ19 í mun til framskrivað 10-2018 -200 

§2-2755 Tilboð Leiga av umlættingarplássum  -1.000 
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§6-6111 Aðrar útreiðslur Inntøkur ov lágt mettar -200 

§2-2720 Heilsuhúsið Menning av heimatænastuni 200 

        

§7-7310 Vinnustrategi Flutt til 7710 -100 

§7-7312 Vinnutiltøk Flutt til 7710 -200 

§7-7710 Ferðavinnan Vinnuferðavinna 300 

        

    Rakstur íalt 204 

  
  

  

  ÍLØGUR:     

§2-2775 Eldrarøkt Út- og umbygging av gamla Tjarnagarði 2.300 

§2-2775 Eldrarøkt Nýggjur umlættingar- og rehabiliteringsdepil 5.700 

        

§3-3175 Barnaansing Stovnspláss 10.000 

        

§4-4176 Nýbygging av skúlum Skúlin á Fløtum -22.500 

        

§5-5775 Ítróttaranlegg Langhylur 4.400 

§5-5775 Ítróttaranlegg Smærri ítróttaranlegg/Golf 3.000 

        

§6-6177 Umsiting av røkt og fastognum Orkuloysnir 3.000 

§6-6275 Fríðkan av kommununi Fríðkan av kommununi 5.000 

§6-6275 Fríðkan av kommununi Miðbýarætlan/Voksbotn 4.000 

§6-6475 Byggibúning 
Karlamagnussarbreyt, asfaltering, parkering 
o.a. 3.000 

§6-6875 Kloakkir Kloakkir 2.000 

§6-8175 Vegir Parkering 5.000 

        

§7-7476 Smábátahavnir Fyrireiking av bátahyli í Kaldbaksbotni 1.200 

§7-7476 Smábátahavnir Smábátahavn í Álakeri 2.000 

        

    Íløgur íalt 28.100 

        

    Íalt 28.304 

        Broyting  Íalt 23.827 

  
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, atkvøður blankt. 
 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Fyrst varð atkvøtt um soljóðandi broytingaruppskot til 
fíggjarætlanina 2019 frá einum minniluta, umboðunum hjá Javnaðarflokkinum: 
 
Mælt verður til at lækka kommunuskattaprosentið 0,25 prosentstig, úr 19,00% niður í 
18,75%. Lækkingin verður at fíggja við at lækka uppskotnu játtanina til íløgur við 5,5 mió. kr. 
og við at lækka uppskotnu játtanina til rakstur við 5 mió. kr. 
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Broytingaruppskotið fall við 4 atkvøðum fyri, 7 ímóti og 1 blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Halla Samuelsen, Bjørg Dam. 
 
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen og Bergun Kass. 
 
Blankt atkvøddi: Annfinn Brekkstein. 
 
Sìðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini og at áseta skattaprosentið 
til 19% og barnafrádráttin til kr. 8.000,- ið varð samtykt við 8 atkvøðum fyri, ongari ímóti og 4 
blonkum atkvøðum. 
 
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, 
Bogi Andreasen, Bergun Kass og Annfinn Brekkstein. 
 
Blankt atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Halla Samuelsen og Bjørg Dam. 
 
 
[Lagre]  
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284/18 Langtíðar íløguætlan 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 28.11.2018 340/18 18/04181-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 284/18 18/04181-1 

 
 
Upprunin til málið: 
 
Langtíðar íløguætlan  
 
Upprunin til málið: 
Samgonguskjalið, býráðssamgongan 2017-2020 
 
Lýsing av málinum - samandráttur 
Eitt av høvuðsmálunum hjá samgonguni er at at tryggja, at kommunan førir ein skynsaman 
fíggjarpolitikk, soleiðis at tað framhaldandi fer at ganga væl í Tórshavnar kommunu, 
borgarum og vinnulívinum at frama. 
Somuleiðis er tað umráðandi, at tað er einum og hvørjum greitt, hvussu teirra skattakrónur 
verða brúktar og nær tær størru íløgurnar verða framdar.  
Samgongan vil tí millum annað leggja langtíðarætlanir fyri løgur, soleiðis at hesar verða 
tillagaðar sveiggj í búskapinum, eins væl og tørvinum fyri tey ymsu málsøkini. Eisini verður 
arbeitt við at tryggja, at tær verkætlanir, sum kommunan stendur fyri, altíð eru væl 
fyrireikaðar og hava dygdargott eftirlit. 

Langtíðarætlan fyri løgur árini 2019-2023 
Arbeitt verður við eini langtíðarætlan fyri løgur fyri árini 2019 - 2023, har størri verkætlanir fyri 
økini í kommununi verða raðfest. Smærri verkætlanir verða ikki tiknar við í 
langtíðaríløguætlanina. Umframt stóru útbyggingina í Tórshavnar havn vil kommunan 
komandi árini raðfesta íløgur innan hesi øki: 

 Eldraøkið (Almanna og heilsumál) 

 Dagstovnaøkið (Børn og ung) 

 Skúlaøkið (Undirvísing) 

 Ítróttarøkið (Mentan og frítíð) 

 Ferðsla, parkering og býarskipan (Teknisk mál) 

 Smábátahavnir (Kommunal virki) 

 
Samanumtikið verður arbeitt við niðanfyristandandi íløgum komandi árini (í 1.000 kr.):  
 
Øki 2019 2020 2021 2022 2023 Íalt 

Almanna- og heilsumál 28.000 36.900 63.400 117.000 0 245.300 

Børn og ung 10.000 5.000 7.000 6.000 0 28.000 

Undirvísing 90.000 128.354 10.000 10.000 30.000 268.354 

Mentan og frítíð 31.400 12.000 52.000 25.700 71.000 192.100 

Teknisk mál 26.000 25.000 44.000 38.000 35.000 168.000 

Kommunal virki 3.200 2.000 21.000 0 0 26.200 

 188.600 209.254 197.400 196.700 136.000 927.954 

Víst verður eisini til útgreinaðu langtíðarløguætlan fyri árini 2019–2023, har økini verða lýst 
meira niður á einstakar verkætlanir. 
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Eldraøkið  
Eldraøkið verður raðfest høgt, har fleiri átøk skulu tryggja góðan aldurdóm við virðiligum 
loysnum. Fyrst og fremst verður orka løgd í at nøkta bráðneyðuga tørvin á ymisku økjunum. 
Neyðugt verður at útvega fleiri røktar- og umlættingarpláss, har hædd eisini verður tikin fyri 
tørvinum hjá teimum eldru fyri ymiskum bústaðarloysnum.  
Við grundarlagi í hesum verða millum annað hesar íløgur raðfestar fyri eldraøkið: 

 Nýggjur umlættingar- og rehabiliteringsdepil 

 Út- og umbygging av gamla Tjarnargarði 

 Nýtt røktarheim við røktaríbúðum  

 Eldradepil í Kollafirði 

 
Samtykt er at byggja ein umlættingar- og rehabiliteringsdepil. Á umlættingar- og 
rehabiliteringsdepilinum verða 28 pláss. Hesi plássini skulu nýtast til umlætting og 
rehabiliteringspláss alt eftir tørvinum hjá brúkaranum. Á depilinum verða eisini umstøður til 
venjingar. Umlættingar- og rehabiliteringsdepilin verður staðsettur í Hoyvík. 
Samtykt er at út- og umbyggja eldra partin av Tjarnargarði til demensdepil. Umframt at eldri 
parturin av Tjarnargarði verður umvældur, fer nýggi demensdepilin at hava 10 búpláss, 7 
nýggj umlættingarpláss, nýtt dagtilhald og venjingarhøli til bæði fysioterapi og ergoterapi. 
Eisini verður nýggjur køkur gjørdur. Út- og umbygging av Tjarnargarði væntast at vera liðug á 
sumri 2020. 
Arbeitt verður ítøkiliga við at gera nýtt røktarheim við røktaríbúðum. Talan verður um eitt 
heim við 64 búplássum og 16 íbúðum. Fari er undir fyrireikandi arbeiði, eftir ætlan verður 
arbeiði liðugt í 2022. 
Arbeitt verður við at gera ein eldradepil í Kollafirði. Arbeiðið fer væntandi í gongd í 2021. 
 

Dagstovnaøkið 
Øll børn hava rætt til ein tryggan og mennandi gerandisdag. Kommunan vil gera íløgur í 
børnini og geva dagstovnunum betri rúmd til námsfrøðiligt innihald, trivnað og menning.  
Kommunan er í vøkstri, og tørvurin á fleiri ansingarplássum er tí vaksandi. Samgongan vil tí 
raðfesta fylgjandi íløgur fyri dagstovnaøkið komandi árini: 
 

 Nýggjan dagstovn 

 Dagføring av Dagstovninum á Argjum 
 
Arbeitt verður við at økja barnaansingina við umleið 150–250 plássum komandi árini.  
Fyrst og fremst verður orka løgd í at nøkta bráðneyðuga tørvin á barnaansingarplássum, og 
arbeitt verður við ymiskum loysnum at tryggja nøktandi tal av plássum. 
Harumframt eru ætlanir um at dagføra dagstovnin á Argjum, og hetta arbeiðið verður eftir 
ætlan liðugt í 2022. 
 
  

 

 

Skúlaøkið 
Børn og ung í fólkaskúlaaldri skulu hava bestu kor, og arbeiðið við teimum stóru 
útbyggingunum á skúlaøkinum heldur fram, har millum annað hesar íløgur verða raðfestar 
komandi árini: 

 Nýggjur skúli á Fløtum  

 Dagføring av Hoyvíkar skúla 

 Dagføring av Sankta Frans Skúla 
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Samtykt er at byggja nýggjan skúla á Fløtum, og hetta arbeiðið er í gongd. Skúlin fer at rúma 
850 næmingum, íroknað forskúla og frítíðarskúla. Skúlin hevur eisini ítróttarhøll. Skúlin 
verður væntandi liðugur og klárur at taka í nýtslu í 2020. 
Harumframt verður komandi árini eisini raðfest at útbyggja og høvuðsumvæla skúlan í 
Hoyvík og Sankta Frans Skúla. 

 

Mentan og frítíð 
Arbeiðið við at byggja nýggja musikkskúlan við Landavegin heldur fram, og skúlin verður 
væntandi liðugur og klárur at taka í nýtslu í 2019. Talan er um bygning uppá 2.600 m2. 
Umframt mongu undirvísingarhølini er orkesturhøll. 

 Nýggjur musikkskúli við Landavegin 

 

Ítróttarøkið 
Ítróttur og rørsla hava stóran týdning fyri trivnaðin í kommununi. Møguleikarnir fyri ítrótti 
verða áhaldandi útbygdir bæði fyri breiddina og úrvalsítrótt. Málið er, at Tórshavnar 
kommuna skal kunna hýsa enn fleiri altjóða kappingum í høvuðsstaðnum. Tí skulu 
umstøðurnar innan fleiri ítróttargreinir betrast, eitt nú innan svimjing og golf. 
Kommunan vil tí komandi árini millum annað raðfesta hesar íløgur innan ítróttarøkið: 

 Langhylur 

 Golfvøllur 

 Stórhøll 

 
Arbeiðið við at gera langhyl aftrat verandi svimjihøll í Gundadali er farið í gongd, og peningur 
er settur av til projektering. Við langhylinum verður møguligt at hava fleiri svimjikappingar á 
altjóða støði. 
Farið er undir at gera eina heildarætlan fyri golfvøllin á Glyvursnesi, soleiðis at møguleiki 
verður at halda kappingar á altjóða støði. 
Samtykt er at fara undir fyrireikingar til eina stórhøll, ið verður staðfest við Stórutjørn í Hoyvík, 
tætt við komandi innkomuvegin til høvuðsstaðin. Ætlanin er, at høllin skal kunna hýsa 
alskyns virksemi innan ítrótt, mentan o.a. Serliga er ætlanin at tryggja føroyskum landsliðum 
innan ymiskan innandura ítrótt, so sum hondbólt, flogbólt og frælsan ítrótt, nøktandi karmar til 
at uppfylla øll viðkomandi krøv frá evropeiskum og altjóða felagskapum. Farið er undir at 
gera kravfesting til stórhøllina. 

 
 

Ferðsla, parkering og býarskipan 
Til framhaldandi at tryggja trivnað, ferðsluviðurskiftini og útbyggingar í kommununi verða 
støðugt raðfestar íløgur til fríðkan, vegastrekkir og parkeringsviðurskifti o.a.  
Tí verða millum annað hesar íløgur raðfestar komandi árini v.m.: 

 Miðstaðarøkið Marknagil  

 Innkomuvegur 

 Ferðsluviðurskifti og parkering 

 Miðbýarætlan og fríðkan av kommununi 

 Orku- og umhvørvistiltøk 

 Byggibúning Karlamagnussarbreyt 

 Kirkjugarðar 

 Kloakkir 
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Ætlanin fyri miðstaðarøkið í Marknagili umfatar vegagerð, sum skal kunna taka móti framtíðar 
ferðslu við serligum atliti til skúlan á Fløtum og Glasir og øðrum virksemi í økinum. Eisini 
verða atlit tikin til ein møguliga vaksandi bústaðartørv í og kring økið.  
Samstarvið við landsmyndugleikarnar um ætlanirnar at gera nýggjan innkomuveg til Havnar 
við nærri avtalaðum íbindingum í innkomuvegin heldur fram, soleiðis at bæði býur og 
ferðandi fram við býnum fáa gagn av vegnum. Farast kann undir projektering av 
innkomuvegnum í 2019, ið er partur av avtaluni við samferðslumálaráðið frá 2016, sum 
kommunan hevur bundið seg til. 
Alneyðugt er at útvega fleiri parkeringspláss í býnum. Arbeitt verður við at betra um ferðslu-
viðurskiftini, herundir vega- og parkeringsviðurskiftini. Samstundis verður miðvíst arbeitt við 
at minka um bilatalið í býnum.  
Arbeitt verður framhaldandi við miðbýarætlanini og fríðkan av kommununi, og peningur 
verður settur av til átøk og verkætlanir, herundir planting av trøum, gerð av lendisgøtum, 
frílendisætlan, torgið við Vágsbotn, økið við Steinatún. 
Arbeiðið við víðkanini av kirkjugarðinum við Velbastaðvegin heldur fram. Kirkjugarðurin í 
Hoyvík verður væntandi liðugur í 2019.  
Játtanin til kloakkir er ætlað til nýgerð og dagføring av kloakkum í miðbýnum og til framhald 
av arbeiðinum sambært spillivatnsætlanini. 
 
Arbeitt verður við liðugtgerð og uppraðfesting av útstykkingini við Karlamagnusarbreyt, 
harundir asfaltering, gongubreytir, parkering, leiðingar, innleggingar, o.a.  
Kommunan skal gerast meira grøn og burðardygg. Íløgur verða gjørdar í orkuumvælingar, 
sum kunnu vera við til at minka um elnýtslu, oljunýtslu og CO2-útlát. 
 

 

Smábátahavnir 
Íløgur verða gjørdar í smábátahavnir fyri framhaldandi at betra um umstøðurnar hjá 

smábátaeigarum. Ætlanin er at seta pening av til smábátahavn í Álakeri og bátahyl í 

Kaldbaksbotni.  

 

 

Útgreinað langtíðar íløguætlan fyri árini 2019 – 2023 fyri størri verkætlanir. 

 

  

Ætlan 

2019  

Ætlan 

2020  

Ætlan 

2021  

Ætlan 

2022  

Ætlan 

2023  Tils. 19 - 23  

              

Almanna-  og heilsumál 28.000 36.900 63.400 117.000 0 245.300 

Umlættingar- og rehabiliteringsdepil   15.700 15.000 12.400 0 0 43.100 

Nýtt røktarheim og við røktaríbúðum   0 10.000 50.000 107.000 0 167.000 

Út- og umbygging av gamla 

Tjarnargarði   12.300 11.900 0 0 0 24.200 

Eldradepil í Kollafirði     1.000 10.000   11.000 

              

3 Børn og ung 10.000 5.000 7.000 6.000 0 28.000 

Dagføring av dagstovni á argjum   5.000 7.000 6.000   18.000 

Barnaansing stovnspláss 10.000 0 0 0 0 10.000 

              

Undirvísing 90.000 128.354 10.000 10.000 30.000 268.354 
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Hoyvíkar skúli 0 10.000 10.000 10.000 20.000 50.000 

Skúlin á Fløtum   90.000 118.354 0 0 0 208.354 

Sankta Frans skúli         10.000 10.000 

              

Mentan og frítíð 31.400 12.000 52.000 25.700 71.000 192.100 

Musikkskúlin 24.000 0 0 0 0 24.000 

Stórhøll 0 0 0 5.000 50.000 55.000 

Langhylur 4.400 10.000 46.000 14.700 15.000 90.100 

Ymisk ítróttarannlegg/Golf 3.000 2.000 6.000 6.000 6.000 23.000 

              

Teknisk mál 26.000 25.000 44.000 38.000 35.000 168.000 

ESCO – Orku og umhvørvistiltøk 3.000         3.000 

Fríðkan av kommununi 5.000         5.000 

Mibýarætlan 4.000 4.000 4.000 3.000   15.000 

Byggibúning, Karlamagnussarreyt 3.000         3.000 

Kirkjugarðar 4.000         4.000 

Kloakkir 2.000         2.000 

Innkomuvegur   10.000 20.000 20.000 20.000 70.000 

Miðstaðarøkið Marknagil     6.000 15.000 0 0 21.000 

Parkering  5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 45.000 

              

Kommunal virki  3.200 2.000 21.000 0 0 26.200 

Fyrireika bátahyl í Kaldbaksbotni 1.200         1.200 

Smábátahavn Álakeri 2.000 2.000 21.000     25.000 

              

Hovedtotal 188.600 209.254 197.400 196.700 136.000 927.954 

 

 
 
 
 
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Kunnað varð um málið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Kunnað varð um málið. 
[Lagre]  
 
  



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1097 
 

Formansins merki: 

 

 

285/18 Tøkur peningur 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 28.11.2018 337/18 18/04155-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 285/18 18/04155-1 

3 Býráðsfundur   18/04155-1 

 
 
Málslýsing 
Eykajáttan krevst í sambandi við hækking av samtyktu fíggjarætlanini, við hækking av bæði 
inntøkum og útreiðslum. Við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu hon verður fíggjað. 
Eyka játtanir skulu vera samtyktar við aðru viðgerð innan 31. desember í fíggjarárinum.  
 
Inntøkurnar hava í árinum verið hægri enn mett og gevur hettar møguleika fyri at hækka 
fíggjarætlanina. Harumframt hevur kontan til aðrar útreiðslu eitt avlop í árinum. Orsaka av 
hesum er mett er at 25,7 mió. kr. eru tøkar til eykajáttan.  
 
Tilfar kemur til fundin. 
 
Tilmæli: Møguleiki er at fíggja neyðugar íløgur og at gera aðrar raðfestingar av tøkum 

peningi. Stjórnin mælir til at støða verður tikin til niðanfyristandandi uppskot til eykajáttan. 
 
Játtan av tøkum peningi: 

Deild  Projekt Navn Upphædd Viðmerkingar 

3175 L00001 Barnaansing  10.000  

Játtanin er ætlað til at útvega fleiri 
dagstovnapláss til tess at nøkta 
plásstørvin.  

7317 73200 Talgildu Føroyar 
2.500  

Býráði hevur samtykt heimild at gera 
samstarvsavtalu um Talgildu Føroyar. 

6275 L62035 Bygdirnar/vetrarfriðing 2.500  

Játtanin er ætlað vetrarfriðing. Eisini er 
játtanin ætlað ymisk tiltøk, størri ábøtur, 
ferðslutrygdartiltøk og tílíkt. 

6875 L00001 Kloakkir 2.500  
Játtanin skal nýtast til neyðugar 
umleggingar og dagføringar. 

8175 L00001 Vegir 5.000 Játtanin er til innkomuvegin  

8175 L81018 
Miðstaðarøkið 
Marknagil/vegir 2.500  

Játtanin skal nýtast til 
ferðsluviðurskiftini við Marknagil.  

    Tilsamans av tøkum peningi 25.000    

 
Játtan av 20910 aðrar inntøkur: 

Deild  Projekt Navn Upphædd   

5510   Býarsavn 200  
Játtanin er ætlað at tryggja ætlaða 
virkisstig savnsins. 

7710   Ferðavinnan 
200  

Játtanin er serliga ætlað 
vinnuferðavinnuni. 

2720   Heilsuhúsið 300  
Játtanin er ætlað til menning av 
heimatænastuni. 

20910   Aðrar útreiðslur -700    
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Fíggjarnevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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286/18 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 21.02.2018 60/18 18/00018-1 

2 Býráðsfundur 01.03.2018 45/18 18/00018-1 

3 Fíggjarnevndin 14.03.2018 87/18 18/00018-1 

4 Fíggjarnevndin 18.04.2018 125/18 18/00018-1 

5 Býráðsfundur 24.04.2018 99/18 18/00018-1 

6 Fíggjarnevndin 18.05.2018 158/18 18/00018-1 

7 Býráðsfundur 24.05.2018 134/18 18/00018-1 

8 Fíggjarnevndin 20.06.2018 212/18 18/00018-1 

9 Býráðsfundur 20.06.2018 167/18 18/00018-1 

10 Fíggjarnevndin 22.08.2018 239/18 18/00018-1 

11 Býráðsfundur 30.08.2018 197/18 18/00018-1 

12 Fíggjarnevndin 19.09.2018 268/18 18/00018-1 

13 Býráðsfundur 27.09.2018 227/18 18/00018-1 

14 Fíggjarnevndin 10.10.2018 293/18 18/00018-1 

15 Fíggjarnevndin 24.10.2018 305/18 18/00018-1 

16 Býráðsfundur 25.10.2018 254/18 18/00018-1 

17 Fíggjarnevndin 28.11.2018 338/18 18/00018-1 

18 Býráðsfundur 29.11.2018 286/18 18/00018-1 

19 Fíggjarnevndin 05.12.2018 372/18 18/00018-1 

20 Býráðsfundur 13.12.2018  18/00018-1 

 
 
Upprunin til málið:  
Sambært kunngerð nr. 89 frá 15. oktober 2008 um roknskaparverk kommununnar o.t. §10 
skulu kommunur innraportera roknskapardátur hvønn mánað til Fíggjarmálaráðið. 
 
Sambært § 9 skal kommunustýrið góðkenna. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
 
Umhvørvisárin 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
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Skjøl 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávisar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingar avleiðingar     

Unhvørvis avleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Ískoyti: Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 21. februar 2018: Framlagt og góðkent 
 
Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti:  
Roknskapurin fyri februar verður lagdur fram á fundinum. 
 
Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Útsett. 
 
Ískoyti: 
Roknskapur fyri februar og mars verður lagdir fram á fundinum. 
 
Fíggjarnevndin 18. apríl 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Býráðsfundur 24. apríl 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri apríl verður lagdur fram á fundinum. 
 
Fíggjarnevndin 18. mai 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Býráðsfundur 24. mai 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri mai verður lagdur fram á fundinum. 
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Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Býráðsfundur 20. juni 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri juni verður lagdur fram á fundinum. 
 
Fíggjarnevndin 22. august 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Býráðsfundur 30. august 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri juli verður lagdur fram á fundinum. 
 
Fíggjarnevndin 19. september 2018: Framlag og góðkent. 
 
Býráðsfundur 27. september 2018:  Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri august verður lagdur fram á fundinum. 
 
Fíggjarnevndin 10. oktober 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri september verður lagdur fram á fundinum. 
 
Fíggjarnevndin 24. oktober 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Ískoyti: 
Roknskapirnir fyri august og september verða lagdir fram til góðkenningar. 
 
Býráðsfundur 25. oktober 2018: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Roknskapurin fyri oktober verður lagdur fram á fundinum.  
 
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Framlagt og góðkent. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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287/18 Kunning / fráboðanir í 2018 til býráðið 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 29.11.2018 287/18 18/04158-1 

 
 
Kunning/fráboðanir til býráðið 29.11.18: 
 
- Umsókn um keyp av øki burtur av matr. nr. 139b, Hoyvík til bygging av einum 
  Biogassanleggi. 
-Langtíðar íløguætlan. 
 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Tikið av skrá. 
[Lagre]  
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288/18 Val av 1. og 2. varaborgarstjóra 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 3/16 16/04603-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 288/18 16/04603-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært § 6 stk. 3 í kommunustýrislógini er ásett: 
 
Varaborgarstjórin  verður valdur millum kommunustýrislimirnar eftir meirilutavalháttinum 
sambært § 2. Varaborgarstjórin er í borgarstjórans stað, tá hesum berst frá, sí tó § 24, stk. 2. 
Ásetir kommunustýrisskipanin, at 1. og 2. varaborgarstjóri skulu verða valdir, fer valið fram 
undir einum eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3. 
 
Sambært § 2 í kommunustýrisskipanini er ásett: 
 
1. petti. Samsvarandi reglunum í kommunustýrislógini velur býráðið við meirilutavali ein 
borgarstjóra fyri alt valskeið býráðsins. Borgarstjórastarvið er fulltíðarstarv. Eisini velur 
býráðið við lutfalsvali ein varaborgarstjóra og ein 2. varaborgarstjóra. 
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
 Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1. og 2. varaborgarstjóra 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Gunnvør Balle var vald sum varaborgarstjóri og Heðin 
Mortensen sum 2. varaborgarstjóri.  
 
Ískoyti: 
Heðin Mortensen, 2. varaborgarstjóri, varð 20. november 2018 tilnevndur landsstýris-maður í 
samferðslumálum, og hann hevur í hesum sambandi biðið um farloyvi frá býráðsarbeiðinum. 
Ásett er í § 24, stk. 2 í løgtingslóg um kommunustýri, at “Er tiltakslimur komin inn fyri 
borgarstjóra ella varaborgarstjóra eftir reglunum í § 18, stk. 2, men sannlíkt er, at fráveran 
varir longri enn 2 mánaðir, skal kommunustýrið fyribils velja borgarstjóra ella varaborgarstjóra 
í teirra stað eftir reglunum í ávíkavist § 6, stk. 2 og stk. 3. Ásetingin í § 23, stk. 3 er 
somuleiðis galdandi.“ 
 
Sambært omanfyristandandu áseting skal býráðið fyribils velja nýggjan 2. varaborgarstjóra 
fyri Heðin Mortensen eftir reglunum í § 6, stk. 2 og 3. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Tróndur Sigurðsson varð fyribils valdur sum 2. 
varaborgarstjóri. 
[Lagre]  
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289/18 Val av 5 limum og tiltakslimum til fíggjarnevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 4/16 16/04604-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 289/18 16/04604-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært § 28 og § 38 í kommunustýrislógini er ásett: 
 
§ 28 Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis 
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2. 
pkt 
 
§ 28 stk 2 ásetir: 
 
Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og 
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3. 

§ 38 Fíggjarnevndin tekur sær av beinleiðis umsitingini av málum, ið víðvíkja kassa- og 
roknskaparverki og lønar- og starvsfólkaviðurskiftum kommununar. Borgarstjórin er 
nevndarformaður. 

Stk. 2. Fíggjarnevndin samskipar og fylgir við fíggjarligu og fyrisitingarligu viðurskiftunum 
innan tað kommunala fyrisitingarøkið. 
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 4 limir til fíggjarnevndina, borgarstjórin er føddur 
formaður í nevndini. Harumframt, at býráðið velur 5 tiltakslimir. 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu: 
 
Fastir limir Varalimir 
Annika Olsen Jákup Dam 
Gunnvør Balle Marin Katrina Frýdal 
Bergun Kass Turið Horn 
Heðin Mortensen Annfinn Brekkstein 
Tróndur Sigurðsson Helena Dam á Neystabø 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu: 
 
Fastir limir Varalimir 
Annika Olsen Jákup Dam 
Gunnvør Balle Marin Katrina Frýdal 
Bergun Kass Turið Horn 
Helena Dam á Neystabø Halla Samuelsen 
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Tróndur Sigurðsson Annfinn Brekkstein 
 
[Lagre]  
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290/18 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í mentamálanevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 9/16 16/04613-1 

2 Býráðsfundur 25.10.2018 237/18 16/04613-1 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 290/18 16/04613-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett: 

§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis 
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2. 
pkt. 

Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og 
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3. 

§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir. 

Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá 
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn 
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum. 
 
Sambært § 28 í kommunustýrisskipanini er ásett: 
 
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:  
1. Dagstovnaøkið 2. Fólkaskúli 3. Forskúli 4. Frítíðarskúli 5. Ungdómsvirksemi  

6. Námsfrøðiliga ráðgevingin 7. Kvøldskúli 8. Musikkskúli 9. Býarbókasavn  

10. Býarsavn 11. Mentanarhøli 12. Stuðulsskipanir 13. Svimjihøll  

14. Uttandura vallir, ítróttaranlegg og ítróttahallir  

15. Onnur mál av mentunarligum týdningi í kommununi.  
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
 Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir 
 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016:  Vald vórðu 
 
Fastir limir    Varalimir 
Gunnvør Balle    Bergunn Kass 
Turið Horn    Jákup Dam 
Marin Katrina Frýdal    Jákup Dam 
Heðin Mortensen   Helena Dam á Neystabø 
Halla Samuelsen   Bjørghild Djurhuus 
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Býráðsfundur 25. oktober 2018:  Vald vóru: 
Fastur limur: Varalimur: 
Gunvør Balle Bergun Kass 
Jákup Dam  Bergun Kass 
Marin Katrina Frydal Bergun Kass 
Heðin Mortensen Helena Dam á Neystabø 
Halla Samuelsen Bjørghild Djurhuus 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu: 
 
Fastir limir    Varalimir 
Gunnvør Balle    Bergun Kass 
Jákup Dam    Bergun Kass 
Marin Katrina Frýdal    Bergun Kass 
Bjørghild Djurhuus   Tróndur Sigurðsson 
Halla Samuelsen   Bjørg Dam    
 
[Lagre]  
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291/18 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í trivnaðarnevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 7/16 16/04605-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 291/18 16/04605-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett: 

§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis 
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2. 
pkt. 

Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og 
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3. 

§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir. 

Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá 
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn 
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum. 
 
§ 27 í kommunustýrisskipanini ásetur: 
 
1. petti. Trivnaðarnevndin hevur 5 limir.  
Nevndin tekur avgerð í málum, ið sambært lóggávu eru løgd til býráðið ella eina sosiala 
nevnd, í tann mun fyriskipaninar í lóggávuni ikki eru til hindurs fyri hesum.  
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:  
1. Barnatannrøkt 2. Barnavernd 3. Familjupolitikkur 4. Heilsu og umsorganartænasta  

5. Fólkaheilsa  
 
3. petti. Nevndin fyrisitur teir stovnar hjá kommununi, ið ætlaðir eru til sosial- og heilsulig 
endamál og kommunalar íbúðir og skipar fyri at útvega innbúgv, amboð og tílíkt til hesar. 
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 5 limir í Trivnaðarnevndina, umframt 5 tiltakslimir 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu  
 
Fastir limir   Varalimir 
Turið Horn   Gunnvør Balle 
Bogi Andreasen  Marin Katrina Frýdal 
Bergunn Kass   Jakup Dam 
Bjørghild Djurhuus  Halla Samuelsen 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1109 
 

Formansins merki: 

 

 

Helena Dam á Neystabø Heðin Mortensen 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu: 
 
Fastir limir   Varalimir 
Turið Horn   Gunnvør Balle 
Bogi Andreasen  Marin Katrina Frýdal 
Bergunn Kass   Jakup Dam 
Bjørghild Djurhuus  Tróndur Sigurðsson 
Halla Samuelsen  Bjørg Dam 
 
[Lagre]  
 
  



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1110 
 

Formansins merki: 

 

 

292/18 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í vinnunevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 8/16 16/04611-1 

2 Býráðsfundur 02.03.2017 91/17 16/04611-1 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 292/18 16/04611-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett: 

§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis 
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2. 
pkt. 

Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og 
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3. 

§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir. 

Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá 
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn 
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum. 
 
Sambært § 29 í kommunustýrisskipanini er ásett: 
 
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:  
1. Tórshavnar havn 2. Smábátahavn 3. Vinnubygningar og vinnuøki 4. Oljuvinnu  

5. Fiskivinnu 6. Ferðavinnu 7. Cruisevinnu 8. Handils- og tænastuvinnu  

9. Vinnunýskapan 10. Vinnustrategi 11. Hýruvognsloyvi.  

 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu 
 
Fastir limir    Varalimir 
Bogi Andreasen    Marin Katrina Frýdal 
Gunnvør Balle    Turið Horn 
Jákup Dam    Bergunn Kass 
Helena Dam á Neystabø  Heðin Mortensen 
Bjørghild Djurhuus   Halla Samuelsen 
 
 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1111 
 

Formansins merki: 

 

 

 
 
 
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu 
 
Fastir limir Varalimir 
Bogi Andreasen  Marin Katrina Frýdal 
Gunnvør Balle Turið Horn 
Jákup Dam Bergunn Kass 
Helena Dam á Neystabø Heðin Mortensen 
Annfinn Brekkstein Halla Samuelsen 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu: 
 
Bogi Andreasen  Marin Katrina Frýdal 
Gunnvør Balle Turið Horn 
Jákup Dam Bergunn Kass 
Bjørg Dam Tróndur Sigurðsson 
Annfinn Brekkstein Halla Samuelsen 
   
 
[Lagre]  
 
  



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 
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293/18 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í økisnevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 17/16 16/04621-1 

2 Býráðsfundur 30.03.2017 103/17 16/04621-1 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 293/18 16/04621-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært § 36 í kommunustýrislógini er ásett:  
 
§ 36. Kommunustýrið kann seta serstakar nevndir at taka sær av einstøkum málum ella at 
ráðgeva kommunustýrinum, fíggjarnevndini ella aðrari fastari nevnd. 
 
Sambært §§ 9 og 30 í kommunustýrisskipanini er ásett: 
§ 9  
1. petti. Býráðið kann seta serstakar ráðgevandi nevndir og staðbundnar nevndir, ið skulu 
taka sær av ávísum málum ella gera fyrireikandi ella ráðgevandi arbeiði fyri býráðið, 
fíggjarnevndina ella hinar føstu nevndirnar, sí 6. part. 
 
§ 30 
1. petti. Undir fíggjarnevndini verður sett ein økisnevnd við 5 kommunustýrislimum, ið skal 
viðgera og taka stig til at dagføra og menna bygdirnar í kommununi.  
2. petti. Nevndin arbeiðir í høvuðsheitum yvirskipað og tvørgangandi.  
3. petti. Nevndin orðar økismenningarpolitikk fyri kommununa og setir ítøkilig mál fyri tey 
einstøku økini.  
4. petti. Nevndin leggur síni tilmæli fyri fíggjarnevndina at bera víðari í skipanini 
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir býránum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir. 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu 
 
Fastir limur   Tiltakslimir 
Jákup Dam,    Bogi Andreasen 
Bergunn Kass   Gunnvør Balle 
Turið Horn      Marin Katrina Frýdal 
Annfinn Brekkstein  Heðin Mortensen 
Halla Samuelsen  Bjørghild Djurhuus 
 
Ískoyti: 
Heðin Mortensen, býráðslimur biður um at fáa málið á skrá. Heðin Mortensen biður um, at 
hann kemur í økisnevndina í staðin fyri Hallu Samuelsen. 
 
 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 
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Býráðsfundur 30. mars 2017: Vald vórðu 
 
Fastir limur Tiltakslimir 
Jákup Dam,  Bogi Andreasen 
Bergunn Kass Gunnvør Balle 
Turið Horn    Marin Katrina Frýdal 
Annfinn Brekkstein Halla Samuelsen 
Heðin Mortensen Bjørghild Djurhuus 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu: 
 
Fastir limur Tiltakslimir 
Jákup Dam,  Bogi Andreasen 
Bergunn Kass Gunnvør Balle 
Turið Horn    Marin Katrina Frýdal 
Annfinn Brekkstein Halla Samuelsen 
Bjørg Dam Tróndur Sigurðsson 
 
[Lagre]  
 
  



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 
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294/18 Val av 5 limum og tiltakslimum í náttúru- og 
umhvørvisnevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 10/16 16/04664-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 294/18 16/04664-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett: 

§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis 
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2. 
pkt. 

Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og 
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3. 

§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir. 

Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá 
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn 
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum. 
 
Sambært § 26 í kommunustýrisskipanini er ásett: 
 
1. petti. Umhvørvisnevndin hevur 5 limir.  
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:  
1. Brennistøðin, 2. Ruskinnsavnanin, 3. Jarnmóttøku kemikaliur, spilloljuslamsúgving, 
rottangatøming, tyrving o.a.  

4. Náttúru og umhvørvi, 5. Frílendi, 6. Framtíðar orka, 7. Umhvørvismál  

8. Umhvørvisátøk so sum umhvørvisvika v.m.  
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli:  
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir. 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu 
 
Fastir limir Varalimir 
Turið Horn Marin Katrina Frýdal 
Gunnvør Balle Jákup Dam 
Bergunn Kass  Bogi Andreasen 
Bjørghild Djurhuus Annfinn Brekkstein 
Halla Samuelsen Tróndur Sigurðsson 
 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1115 
 

Formansins merki: 

 

 

Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu: 
 
Turið Horn Marin Katrina Frýdal 
Gunnvør Balle Jákup Dam 
Bergunn Kass  Bogi Andreasen 
Bjørg Dam Bjørghild Djurhuus 
Halla Samuelsen  Tróndur Sigurðsson 
 
 
[Lagre]  
 
  



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1116 
 

Formansins merki: 

 

 

295/18 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í byggi- og 
býarskipanarnevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 5/16 16/04663-1 

2 Býráðsfundur 25.10.2018 238/18 16/04663-1 

3 Býráðsfundur 29.11.2018 295/18 16/04663-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett: 

§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis 
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2. 
pkt. 

Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og 
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3. 

§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir. 

Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá 
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn 
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum. 
 
Sambært § 25 í kommunustýrisskipanini er ásett: 
 
1. petti. Byggi og býarskipanarnevndin hevur 5 limir. 
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:  

1. Býarskipan og byggisamtyktir, 2. Útstykkingar , 3. Byggimál , 4. Lendismál  

5. Kirkjugarðar, 6. Bygningsrakstur og -viðlíkahald av øllum kommunalum bygningum og 

anleggum eftir ásettari mannagongd  

7. Fríðkan (viðarlundir, spælipláss, gøtur)  

8. Áir, veitir og jarðarognir, tað veri seg traðarognir, urtagarðs- og onnur jarðar-stykki.  
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir. 
 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu 
 
Fastir limir   Varalimir 
Marin Katrina Frýdal  Gunnvør Balle 
Bogi Andreasen  Turið Horn 
Jákup Dam   Bergunn Kass 
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29. november 2018 
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Tróndur Sigurðsson  Annfinn Brekkstein 
Helena Dam á Neystabø  Halla Samuelsen 
 
Býráðsfundur 25. oktober 2018:  Vald vórðu: 
Fastir limir   Varalimir 
Marin Katrina Frýdal  Gunvør Balle 
Bogi Andreasen  Jákup Dam 
Turið Horn   Jákup Dam 
Tróndur Sigurðsson  Annfinn Brekkstein 
Helena Dam á Neystabø Halla Samuelsen    
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu: 
 
Fastir limir   Varalimir 
Marin Katrina Frýdal  Gunvør Balle 
Bogi Andreasen  Jákup Dam 
Turið Horn   Jákup Dam 
Tróndur Sigurðsson  Annfinn Brekkstein 
Bjørg Dam   Halla Samuelsen 
[Lagre]  
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296/18 Val av limi í hest- og koltursnevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 11/16 16/04619-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 296/18 16/04619-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:  

 Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á 
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. 

Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum 
og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. 
 
Sambært § 36 í kommunustýrisskipanini er ásett:  
 
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Hesti og Koltri verður vald ein nevnd við 5 limum.  
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Hesti og Koltri eftir reglunum í kommunalu vallógini. 
Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.  
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur 
formaður.  
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess  
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Valdur varð Heðin Mortensen. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald varð Bjørg Dam. 
[Lagre]  
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297/18 Val av limi í nólsoyarnevndina  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 30.12.2016 16/16 16/04631-1 

2 Býráðsfundur 29.11.2018 297/18 16/04631-1 

 
 
Málslýsing:  
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:  

Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á staðnum 
ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum. 

Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum 
og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan. 
 
Sambært § 34 í kommunustýrisskipanini er ásett: 
 
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Nólsoy verður vald ein nevnd við 5 limum.  
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Nólsoy eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri 
og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.  
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur 
formaður. 
 
Lutfalsval. 
 
Tilmæli:  
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess. 
 
 
 
 
Býráðsfundur 30. desember 2016: Valdur varð Heðin Mortensen. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald varð Halla Samuelsen. 
[Lagre]  
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298/18 Val av bygginevndum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 29.11.2018 298/18 18/04171-1 

 
 
Upprunin til málið: 
Nú Heðin Mortensen er vorðin landsstýrismaður má annar limur veljast í hansara stað í hesar 
bygginevndir: 
 
Val av einum býráðslimi í bygginevnd fyri nýggjum musikkskúla. 
 
 
 
Val av einum býráðslimi í stýrisbólkin fyri Skúlan av Fløtum. 
 
 
 
Val av einum býráðslimi í bygginevndina fyri víðkan av Skansabryggjuni og Eystara 
havnaøki. 
 
 
 
Val av einum býráðslimi í serstøku nevnd (bygginevnd) at fyrireika nýggjan svimjihyl. 
 
 
 
Val av einum býráðslimi í stýrisbólkin fyri bygging av Tórsvølli (Vestursíðan). 
 
 
 
Býráðsfundur 29. november 2018:  
 
Bjørg Dam varð vald sum limur í bygginevndina fyri tyrvingarpláss. 
 
Halla Samuelsen varð vald sum limur í bygginevndina fyri nýggjum musikkskúla. 
 
Helena Dam á Neystabø varð vald sum limur í stýrisbólkin fyri Skúlan av Fløtum. 
 
Tróndur SIgurðsson varð valdur sum limur í bygginevndina fyri víðkan av Skansabryggjuni og 
Eystara havnaøki. 
 
Bjørg Dam varð vald sum limur í serstøku nevndina (bygginevndina) at fyrireika nýggjan 
svimjihyl. 
 
Tróndur Sigurðsson varð valdur sum limur í stýrisbólkin fyri bygging av Tórsvølli 
(Vestursíðan). 
 
[Lagre]  
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299/18 Føroya Symfoniorkestur: Umskipan, samstarv o.a. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 11.04.2018 142/18 17/04201-3 

2 Býráðsfundur 24.04.2018 77/18 17/04201-3 

3 Mentamálanevndin 06.06.2018 198/18 17/04201-3 

4 Fíggjarnevndin 13.06.2018 174/18 17/04201-3 

5 Býráðsfundur 20.06.2018 146/18 17/04201-3 

6 Býráðsfundur 29.11.2018 299/18 17/04201-3 

 
 
Upprunin til málið: 
Skriv frá Mentamálaráðnum. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Ætlanin er at umskipa Føroya Symfoniorkestur frá at vera ein felagsskapur til at vera ein 
sjálvsognarstovn og at Tórshavnar kommuna skal vera ein av undirskrivandi stovnarunum. 

Sí viðfest um at skipa Føroya Symfoniorkestur sum sjálvsognarstovn – í dag er tað ein 
felagsskapur. Sum uppleggið til viðtøkur er, er Tórshavnar kommuna rokna sum ein av 
undirskrivandi stovnarunum. 
 
Í uppskoti er stýri við fýra limum, har MMR velur ein, sum er formaður.  
 
Tórshavnar kommuna skal eftir hesum hava ein lim. Stýrið setur (orkestur)stjóra fyri stovnin. 
Stýrið kann harumframt seta fastan dirigent og verkætlanarleiðara. Orkesturstjórin mannar 
formliga orkestrið. Ein 3-manna programmnevnd hevur saman við orkesturstjóranum listaligu 
leiðsluna av orkestrinum og ger konsertskrá. Í aðra máta virkar hetta í stórum sum stýrið fyri 
Tjóðpall Føroya, tó at Tjóðpallurin er almennur stovnur. 
 
Viðv. stýrisumboðanini, so er hóskandi at Tórshavnar kommuna hevur fastan stýrislim.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Ikki viðkomandi. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Tórshavnar kommuna er ein av førstu stuðlunum hjá Føroya Symfoniorskestri. Árligi 
rakstrarstuðulin fyri 2018 er 225 tkr. Eisini verður í løtuni viðgjørt hvørt orkestrið skal hava 
heimstað í nýggja musikkskúlabygninginum tá hann verður liðugur í 2019. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Onki. 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
Ikki viðkomandi. 
 
Umhvørvisárin 
Ikki viðkomandi. 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 



 

 
Býráðsfundur 
29. november 2018 

Blað nr.: 1122 
 

Formansins merki: 

 

 

 
Skjøl 

- Uppskot til viðtøkur 
- Notat hjá MMR um málið 

 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
 Fyri 

Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at taka undir 
við uppskotinum til viðtøkur. Málið verður beint í býráðið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 11. apríl 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 24. apríl 2018: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Eftir at viðgerðin fór fram seinast, hevur MMR valt at dagføra uppskotið nakað. Hetta við 
støði í arbeiði hjá arbeiðsbólki við umboðum fyri Mentamálaráðið og Føroya Symfoniorkestur. 

Uppskotið til viðtøkur er nú nakað tillagað og er m.a. grein 1 blivin betri orðað, umframt 
broytingar viðv. samanseting av stýrinum o.a. Uppskotið verður gjøgnumgingið á fundinum. 

Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja dagførda 
uppskotið til viðtøkur og at Tórshavnar kommuna verður ein av stovnarunum av 
sjálvognarstovninum Føroya Symfoniorkestur. Málið verður beint í býráðið um 
fíggjarnevndina. 

 
 
Mentamálanevndin 06. juni 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
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Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Býráðsfundur 20. juni 2018:  Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Sbrt. § 3 í viðtøkunum fyri nýggja sjálvsognarstovnin Føroya Symfoniorkestur, skal 
Tórshavnar kommuna tilnevna ein lim og ein tiltakslim í stýrið fyri sjálvsognarstovnin. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin mælir til, at velja ein fastan lim og ein tiltakslim í stýrið fyri 
sjálvsognarstovnin. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Samtykt at velja Jákup Simonsen sum lim og Honnu 
Simonsen sum varalim í stýrið fyri sjálvsognarstovnin. 
[Lagre]  
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GERÐABÓKIN GÓÐKEND: 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Annika Jacobina  Olsen Helena á Dam Neystabø Tróndur Sigurðsson 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Halla Samuelsen Bogi  Andreasen Annfinn  Brekkstein 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Jákup  Dam Marin Katrina Ragnarsdóttir 

Frýdal 
Bjørghild  Djurhuus 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Gunvør  Balle Turið Horn Bergun  Kass 

   
 

____________________ 
Bjørg Dam 

 
 
 


