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Málslýsing: Lýsing av málinum – samandráttur:
Málið um ognartøkuna av parti av Dvørgastígi var avgreitt, tá Hægstirættur staðfesti
ognartøkuna í 2006. Høgni Jacobsen hevur í sambandi við staðfestingina, í skrivi dagf.
31.mars 2006 til kommununa, gjørt vart við endurgjaldskrav.
Hetta málið um endurgjald hevur sín uppruna í øðrum málum um Dvørgastíg og eru tey hesi:
•
Mál nr. 2005-1996
Viðv. ferðsluviðurskiftunum í Dvørgastígi - parkeringsviðurskifti ísv virki í gøtuni (matr. nr.
789x)
•
Mál nr. 2004-1700
Bjarki Jacobsen vegna Ottar Jacobsen : Viðv. vatn sum rennur frá Dvørgastígi inn í
urtagarðin hjá Ottari Jacobsen. Heitir á kommununa um at gera nakað við málið.
•
Mál nr. 2004-1005
Alment innlit í málið matr. 789x viðvíkjandi ognartøku Dvørgastígur - umsókn frá
Advokatvirkinum og skriv frá Løgtingsins Umboðsmanni viðv. klagu frá Oddvør Jacobsen
•
2001-2328
Advokatar Poul Hansen og Jónfinn Thomsen: Viðv. ognartøku av Dvørgastígi
•
1999-1153
Dvørgastígur yvir í Vættrastígur nýggj kloak
•
1999-0998
Ottar Jacobsen: Viðvíkjandi ferðsluviðurskiftunum í Dvørgastígi
Í skrivinum, dagf. 31. mars 2006, verður m.a. kravt, at ognartikna lendið verður endurrindað
við at kommunan letur annað lendi, eitt nú grundstykki. Í tí sambandinum verður víst til § 20 í
býarskipanarlógini. Í øðrum lagi verður kravt endurgjald fyri handilsvirðið á ognini, og at hetta
verður sett samsvarandi virðinum á byggilendi.
Víst verður á, at nú kommunan hevur ognartikið part av Dvørgastígi, sum gongur fram við
matr. nr. 789n, og 789m, verður eisini kravt, at kommunan yvirtekur restina av vegnum. Í tí
sambandinum verður víst til § 14, stk 1, í býarskipanarlógini.
Harumframt verður sett fram krav um, at kommunan rindar endurgjald fyri mist handilsvirði av
ognini umframt endurgjald vegna virðisminking av resterandi ogn og endurgjald vegna
ampar. At enda verður kravt, at ognartikni vegurin verður settur í stand og at kommunan letur
gera hegn og garð fram við vegnum. Í skrivinum verður eisini biðið um fund við kommununa
um at fáa avgreitt nevndu spurningar.
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Nógv samskifti hevur verið millum Høgna Jacobsen og umsitingina, at fáa greiðu á hvussu
ein virðilig loysn kann verða funnin á endurgjaldsspurninginum.
Umsitingin hevur í tí sambandi latið gera ein handlingsplan, ið tekur støði í at ovari partur av
Dvørgastígi verður knýttur í Heiðavegin, meðan niðari partur verður knýttur í Varðagøtu.
Hetta vil føra við sær, at niðari partur av Dvørgastígi einans skal verða nýttur av matr. nr.
789c, nr. 789e , nr. 789f Tórshavn, meðan restin – tann ovari parturin verður knýttur at eini
framtíðar atkomu frá Heiðavegnum, tvørtur um matr. nr. 789n, ið er ogn hjá kommununi. Men
av tí at henda ogn í løtuni verður nýtt sum fríøki, er ynskiligt, um tann parturin av Dvørgastígi,
ið upprunaliga var ætlaður til veg at binda í Heiðaveg, verður latin kommununi at leggja
saman við fríøkinum ella at nýta sum fríøki, soleiðis at fríøki verður báðu megin íbindingina í
Heiðaveg. Tað vil siga, at ímillum Dvørgastíg nr. 5 og 7 verður sperra at seta upp soleiðis, at
tað ikki verður koyrandi millum ovara og niðara part á Dvørgastígi. Afturfyri verður skotið upp,
at kærarin fráfellur nevndu krøv í skrivi til kommununa.
Fíggjarlig viðurskifti.
Kommunan kemur undir øllum umstøðum at rinda eitt ávíst gjald fyri ognartøkuna av niðara
parti av Dvørgastígi. Eftir sum partarnir ikki kunnu koma ásamt um virðið á ognartikna
lendinum, eru ikki aðrir møguleikar enn at velja ein metingarmann.
Tað fyriliggur eingin fíggjarlig meting av teimum krøvum, ið Høgni Jacobsen hevur gjørt vart
við. Heldur ikki er nøkur meting gjørd fyri kostnað av arbeiðinum at gera neyðugar ábøtur á
Dvørgastíg.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at arbeitt verður við at gera semju við Høgna
Jacobsen, um at hann letur kommununi restina av Dvørgastígi afturfyri at kommunan fer
undir omanfyri nevndu arbeiði, treytað av at kærarin fráfellur nevndu krøv.
Mælt verður eisini til at játta kr. 150.000 av reguleringskontoini at gera eitt skitsuuppskot við
kostnaðarmeting av:
•
nýggjum atkomuvegi millum Dvørgastíg og Heiðaveg
•
fríøki við Heiðavegin
•
gera ábøtur á niðara part av Dvørgastígi.
Peningur er ikki avsettur á íløguætlan fyri 2007.
Tekniska nevndin 10. mai 2007: Nevndin samtykti at fáa
endurgjaldsspurninginum fyri tann partin av Dvørgastígi, ið er ognartikin.

gjørt

meting

av

- Borgarstjórin ynskir at viðgera málið í teknisku nevnd.
Tekniska nevnd 8. november 2007: Nevndin samtykti at senda málið um møguliga
vegaatkomu millum Heiðaveg og Varðagøtu til hoyringar í grannalagnum.
- Umsitingi hevur móttikið skriv frá borgarum í grannalagnum, sum vóru send
nevndarlimunum undan fundinum.
Tekniska nevnd 7. februar 2008: Nevndin var á staðnum og kunnaði seg um málið.
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Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal og Leivur Hansen, samtykti at eingin atkomuvegur verður
gjørdur millum Heiðaveg og Dvørgastíg.
Ein minniluti, Sjúrður Olsen, mælir til at gera eitt skitsuppskot, sum tekur støði í at steingja
Dvørgastíg frá Varðagøtu og at binda Dvørgastíg í Heiðaveg.
Ein samd nevnd samtykti at seta metingarnevnd at avgreiða endurgjalds-spurningin.
Ískoyti:
Eigarin av ovara parti av Dvørgastígi hevur lagt moldrúgvu uppi við endan av vegnum og
hevur hetta ført við sær truplari atkomuviðurskifti hjá grannalagnum. Av terirri grund hevur
formaðurin í nevndini ynskt at viðgjørt málið enn eina ferð. Umsitingin kunnar annars um
gongdina í málinum.
Tekniska nevnd 3. apríl 2008: Kunnað varð um málið.
- Spurningurin viðv. moldrúgvuni er ikki loystur enn eins og tilgongdin av málinum um
endurgjaldsspurningin er drigin eitt sindur út. Umsitingin kemur, saman við Julionnu Klett,
sakførara, at greiða frá gongdini í málinum.
Tekniska nevnd 7. oktober 2008: Julianna Klett greiddi frá gongdini í málinum.
- Umsitingin kemur saman við løgfrøðingi at kunna um gongdina í málinum.
Tekniska nevnd 5. mars 2009: Julianna Klett greiddi frá gongdini í málinum.
- Umsitingin kemur saman við Julionnu Klett, sakførara, at greiða frá gongdini í málinum.
Tekniska nevnd 3. september 2009: Kunnað var um málið. Víst verður til j. nr. 20061323/61.
- Borgarstjórin ynskir at umrøða málið við nevndina.
Tekniska nevnd 24. september 2009: Málið umrøtt.
- Borgarstjórin ynskir at umrøða málið við nevndina.
Tekniska nevnd 7. juni 2011: Tikið av skrá.
- Skriv er komið frá Advokatskrivstovuni, dagf. 22. august 2011, við áheitan um fund
viðvíkjandi umvæling av Dvørgastígi. Spurt verður um hvørjar ætlanir kommunan hevur
viðvíkjandi dagføringini av vegnum, sum nú er yvirtikin. Kunnað verður annars um gongdina í
málinum frá tí at málið um endurgjald av vegnum var kært til Landsrættin og eftirfylgjandi at
býráðið avgjørdi at taka kæruna aftur.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin vísa til tilmæli 10. mai 2007, ella at nevndin tekur
støðu til dagføringina av Dvørgastígi, herundir umfangið av eini slíkari dagføring. Somuleiðis
verður mælt til, at játtan verður raðfest á komandi íløguætlanum til at gera arbeiðið, uttan
mun til hvørja loysn avgjørt verður at fremja.
Tekniska nevnd 22. september 2011: Kunnað var um málið.
Ískoyti:
Borgarar hava gjørt vart við, at tað ríðir undan vegnum á vegamótinum oman fyri hjá Ottari
Jacobsen, sála, og vísa á, at tørvur er á at dagføra vegin. Játtanin fyri árið 2012 til
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Dvørgastíg/undir Borgarhálsi álj. kr. 2 mió. er sett av til Borgarháls. Neyðugt er tí at útvega
fígging til arbeiðið at dagføra Dvørgastíg.
Tekniska nevnd 22. mai 2012: Nevndin var á staðnum og kunnaði seg um viðurskiftini.
Nevndin samtykti, at umsitingin letur gera eitt skitsuuppskot við kostnaðarmeting av hvussu
Dvørgastígur kann gerast tryggur, at leggja fyri nevndina aftur.
Ískoyti:
Umsitingin ætlar at heita á ráðgeva um at útvega skitsuuppskot við kostnaðarmeting av
hvussu Dvørgastígur kann gerast tryggur, at leggja fyri nevndina aftur.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at játtaðar verða kr. 250.000,- av
íløgujáttanum til vegir 2013, kto. 8175, til at útvega skitsuuppskot við kostnaðarmeting av
hvussu Dvørgastígur kann gerast tryggur, at leggja fyri nevndina aftur, og at beina málið í
býráðið, um fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 6. februar 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
býráðið, um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 13. februar 2013: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, samtykkir at beina málið aftur í teknisku nevnd við atliti
til at útvega skitsuprojekt við kostnaðarmeting av, hvussu niðari partur av Dvørgastígi við
ábótum kann gerast trygg farleið við nýggjari atkomu frá Heiðavegi. Eisini samtykt at mæla
býráðnum til at játta kr. 250.000 av íløgujáttanum til vegir 2013, kto. 8175 til endamálið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.
Býráðið 21. februar 2013: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið fall við 5
atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein
og Sjúrður Olsen.
Ímóti atkvøddu: Elin Lindenskov, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, Halla Samuelsen og
Marin Katrina Frýdal
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge og Jákup Dam.
Síðan varð atkvøtt um tilmæli frá teknisku nevnd, ið varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og
ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Helena Dam á Neystabø,
Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Jákup Dam og Marin
Katrina Frýdal
Greiddu ikki atkvøðu: Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen.
Ískoyti:
Hóast niðari partur av Dvørgastígi er somikið brattur og smalur, at stór og tung akfør ikki
sleppa um niðasta trongan, so vísir tað seg at tilfarið undir verandi asfalti er somikið vánaligt,
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at hóast lítlu og løttu ferðsluna, so ferst asfaltið og undirlagið skjótt og krevur tí javnan
eftirbøtingar.
Eisini er garðurin, sum stuðlar uppundir niðara part av vegnum, farin at smokka undan og eru
gøtuljós og avvatning av vegnum er heldur ikki nøktandi.
Dvørgastígur er vegtekniskt í somikið ringum standi, at ábøturnar/dagføringin av vegnum
kemur, fyri at henda skal verða nøktandi, at svara til nýgerð av vegi við øllum tilhoyrandi
tekniskum installatiónum so sum kloakkum og gøtuljósum v.m.
Umsitingin hevur útvegað skitsuuppskot við kostnaðarmeting frá ráðgeva, sambært samtykt í
býráðnum 21. febr. 2013.
Kostnaðarmetingin er í tveimum pørtum:
1) Dagføring av niðara parti (brekkan) av Dvørgastígi (sí j. nr. 2013-0570/6).
2) Dagføring av øllum Dvørgastígi (sí j. nr. 2013-0570/3).
Ad1.
Út frá fyriliggjandi skitsuuppskoti verður mett, at samlaðu útreiðslurnar at dagføra niðara part
(brekkuna) av verandi Dvørgastígi verða uml. kr. 1.481.00,- íroknað MVG (sí j. nr. 20130570/5). Arbeiðið fevnir bert um niðara part av vegnum og er sostatt einginupphædd sett av
til dagføring av ovara parti, tvs frá Dvørgastígi nr. 3 til 9.
Áður eru við býráðssamtykt tann 23. februar 2013 játtaðar kr. 250.000,- til arbeiðið.
Sostatt er metti fíggjartørvurin til at dagføra niðara part av Dvørgastígi, kr. 1.231.000,-, tá
undanfarin játtan til skitsuprosjektering er íroknað.
Ad2.
Út frá fyriliggjandi skitsuuppskoti verður mett, at samlaðu útreiðslurnar at dagføra allan
Dvørgastíg verða uml. kr. 3 mió. íroknað MVG (sí j. nr. 2013-0570/5). Arbeiðið fevnir um
dagføring av øllum vegnum – íroknað fyribils atkomuveg frá Heiðagøtu meðan arbeiðið
verður framt.
Áður eru við býráðssamtykt tann 23. februar 2013 játtaðar kr. 250.000,- til arbeiðið.
Sostatt er metti fíggjartørvurin til at dagføra niðara part av Dvørgastígi, kr. 2.750.000,-, tá
undanfarin játtan til skitsuprosjektering er íroknað.
Vísandi til samtykt í teknisku nevnd 6. februar 2013 og í býráðnum 21. februar 2013, verður
skitsupppskot við kostnaðarmeting framlagt á fundinum.
Tekniska nevnd 12. juni 2013: Skitsuuppskot og kostnaðarmeting varð framlagt.
Ískoyti:
Tekniska nevnd skal taka støðu til fígging av at dagføra niðara part av Dvørgastígi vísandi til
at tað sambært íløguætlan kommununar fyri 2013 eru settar 1 mió. kr. til Dvørgastíg.
Tilmæli:
Kommunustjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at fyrireika útbjóðing í innbodnari lisitatión
av at dagføra niðara part av Dvørgastígi, at játta 1 mió. kr. av markaðum íløgum til vegir (§6,
8175 Dvørgastíg) og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 25. juni 2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
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Ískoyti
Umsitigin hevur saman við ráðgeva latið gera útbjóðingartilfar, skjal nr. 14/-01387-10 við
samlaðari kostnaðarmeting skjal nr. 14/-01387-11. Tilfarið er klárt at bjóðast út í innbodnari
lisitatión.
Fíggjarlig viðurskifti.
Samlaður kostnaður fyri at dagføra allan Dvørgastíg er mettur til 3,36 mió kr. Hiðartil eru
játtaðar kr. 250.000,- til projektering tann 21.02.2013. Sostatt er neyðugt at játta 3,11 mió. kr.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta írestandi kr. 750.000,- frá markaðum
íløgum fyri vegir í 2013 (8175 Dvørgastíg) og kr. 2.000.000,- frá markaðum íløgum fyri vegir í
2014 (8175 Dvørgastíg) og at beina málið um fíggjarnevndina í býráðið.
Tekniska nevnd 30. april 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at arbeiðið verður
boðið út í innbodnari lisitatión og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 1. maj 2014: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson og Jógvan
Arge, tekur undir við teknisku nevnd og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur ikki undir við teknisku nevnd og tekur støðu á seinni
fundi.
Ein minniluti, Sjúrður Olsen, tekur ikki undir við teknisku nevnd og mælir til, at innkoman til
Dvørgastíg verður frá Heiðavegnum.
Býráðið 22. mai 2014: Samtykt við 11 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla
Samuelsen, Bogi Andreasen, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal, Bjørghild Djurhuus, Elin
Lindenskov, Rúni Djurhuus og Heðin Mortensen
Greiddu ikki atkvøðu: Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Umsitingin hevur samsvarandi nevndarsamtykt í teknisku nevnd tann 30. apríl 2014 og
eftirfylgjandi býráðssamtykt tann 22. mai 2014 boðið arbeiðið út í inbodnari lisitatión.
Inn komu fylgjandi tilboð og eru tilboðsupphæddirnar, eftir at hesar eru eftirroknaðar av
ráðgeva kommununar:
Plan Sp/f
R.J. Brockie Sp/f
Andrias Berg Sp/f
Maskinkoyring P/f

Kr. 3.198.583,20
Kr. 2.856.884,00
Kr. 2.473.818,00
Kr. 2.938.170,00

Andrias Berg Sp/f, hevur lægsta boð, umframt m.a. fyrivarni um, at arbeiðið í fyrsta lagi kann
byrja eftir 15. oktober 2014 (sí j. nr. 14/01387-19).
Umsitingin hevur latið gera samlaða kostanaðarmeting, grundað á tilboðið frá Andrias Berg
Sp/f og tilmæli frá ráðgeva kommununar, har prosjektering, byggileiðsla, fakeftilit, fyrisiting,
óvæntað og MVG er íroknað.
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Við grundarlag í tilboðnum frá Sp/f Andrias Berg, metir umsitingin at arbeiðið kann gerast fyri
kr. 3.353.000,-, tá allar útreiðslur eru íroknaðar (sí j. nr. 14/01387-20).
Býráðið hevur tann 22. mai 2014, játtað kr. 3.360.000,- til verkætlanina.
Fígging er sostatt tøk og farast kann undir arbeiðið eftir 15. oktober 2014, tá sáttmáli er fingin
í lag við arbeiðstakaran.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka av lægsta tilboðnum.
Tekniska nevnd 9. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Í sambandi við arbeiðið, at fyrireika umvælingina av Dvørgastígi, hava borgarar vent sær til
kommununa við bæði atfinningum og tilmælum um betran av umstøðunum.
Tilmælini um betran snúgva seg um, at gongubreyt verður gjørd á Dvørgastígi, og at
vegjaðarin á Heiðavegnum verður javnaður og hampaður.
Atfinningarnar snúgva seg m.a. um, at Dvørgastígur er ov smalur, at vegatkoman til
vinnuvirkið ikki skal vera frá Heiðavegnum, at kommunan ger seg inn á fríøkið (víst verður til
j. nr. 14/01397-113 og 14/01397-114) og um vantandi kunning um ætlaða arbeiðið.
Enn hava ikki allir borgararnir, sum hava vent sær til kommununa, fingið formligt svar.
Umsitingin metir ikki, at umvælingararbeiðið ger seg inn á nakran ella at nakar fær týðandi
ampar av arbeiðinum. Umsitingin ætlar tí at svara atfinningum um vantandi kunning, at
kommunan vanliga ikki kunnar grannar og onnur um umvælingararbeiði, uttan so at væntað
verður, at arbeiðið ger seg inn á viðkomandi, ella at væntast kunnu týðandi ampar av
arbeiðinum.
Umsitingin ætlar harumframt at svara, at ætlaði arbeiðsvegurin, eftir fríøkinum til Heiðavegin,
er alneyðugur í sambandi við arbeiðið at umvæla Dvørgastíg, við tað at Dvørgastígur verður
stongdur í longri tíð móti Varðagøtu.
Nevndarlimur hevur biðið um at viðgera málið í nevndini.
Tekniska nevnd 26. november 2014: Nevndin samtykti, at umsitingin sendir kunnandi skriv
til grannarnar við fráboðan um, nær farið verður undir arbeiðið, nær arbeiðið ætlandi verður
liðugt, og hvat arbeiðið fevnir um, m.a. fyribils vegatkomu og endurgerð av fríøki.
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Dvørgastígur, skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest eitt avlop
uppá kr. 511.958.
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Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið
verður beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Bergun
Kass og Tróndur Sigurðsson taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið til
kunningar.
Ein minniluti, Heðin Mortensen, tekur ikki undir við málinum vísandi til, at hann ikki metir øll
viðurskifti verða avgreidd í sambandi við ognartøkuna.

Býráðsfundur 30. mars 2017: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð
samtykt við 12 atkvøðum fyri og einari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Tróndur Sigurdsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.
Ímóti atkvøddi: Heðin Mortensen,
[Lagre]
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94/17 Planlegging í 2013 av at savna kloakkir út á sjógv í Kollafirði,
smb. spillivatnsætlan
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Kollafjarðarnevndin
5 Tekniska nevnd
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur
8 Kollafjarðarnevndin
9 Tekniska nevnd
10 Fíggjarnevndin
11 Býráðsfundur

Fundardagur
30.04.2014
01.05.2014
22.05.2014
10.11.2014
07.01.2015
21.01.2015
29.01.2015
27.05.2015
14.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
52/14
102/14
101/14
29/14
4/15
3/15
11/15
5/15
13/17
64/17
94/17

Journalnr.
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8
14/01989-8

Lýsing av málinum – samandráttur:
Sambært góðkendari spillivatnsætlan hjá TK, er ætlanin at fara undir arbeiðið at savna
kloakkirnar Við Sjógv í Kollafirði í skipaða leiðing. Talan er um at skipa kloakkleiðing frá
Botnavegnum, Við Sjógv, Bøgøtu og Steinsgøtu og leiða tær út á streymasjógv. Sí tekning
j.nr. 14/01989-6.
Fíggjarlig viðurskifti:
Samlaði fíggjartørvurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 1.950 mio. kr,- sambært fíggjarligu
uppgerð j.nr. 14/01989-7, og er ynski um at fáa heimild at fáa Sp/f Martin E. Leo at gera
útbjóðingartilfar, bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión og seta arbeiði í verk. Ætlanin er at
arbeiðið skal byrja í summar.
Samlaða upphæddin fyri markaðum íløgum fyri kloakkir í 2014 er 4 mió. kr. og er ætlanin at
nýta 1,95 mio. kr. til dagføring av útleiðingunum Við Sjógv í Kollafirði.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 1,95 mio.kr. av markaðum íløgum
fyri kloakkir fyri 2014, konto 6875 (Kloakkir) L68018 og at beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.

Tekniska nevnd 30. april 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið, um
fíggjarnevndina, í býráðið.	
  
Fíggjarnevnd 01. maj 2014: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundir 22. mai 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
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Tað verður støðugt arbeitt við at dagføra kloakkirnar í Kollafirði. Enn mangla nógvar
útleiðingar á sjógv og kloakkering millum hús er komið væl ávegis. Stórt kloakkprosjekt við
Sjógv skal til at byrja fyrsta dagin. Pengar eru játtaðir.
Nær arbeiðið at dagføra allar kloakkleiðingar og útføringar í Kollafirði, verður endaliga liðugt,
er ilt at siga. 	
  
Kollafjarðarnevndin 10. november 2014: Umboð frá teknisku deild kunnaði varð um málið.
Ískoyti:
Lisitatión var hildin 22. okt 2014 (j. nr. 14/01989-19) og inn komu 6 boð; av teimum var
Maskingrevstur lægstur. Samlaði kostnaður var væl hægri enn upprunaliga mett sí (j. nr.
14/01989-7) og arbeiðið var eisini meira umfatandi og dagført. Sí útbjóðingartilfar (j.nr.
14/01989-14) Samlaði fíggjartørvur sambært (j.nr 14/01989-26) er sostatt kr. 4,0 mió. og er tí
tørvur at fáa útvegað fígging álj. kr. 2,0 mió. afturat.
Fíggjarlig viðurskifti:
Samlaða upphæddin fyri markaðu íløgum fyri kloakkir í 2015 er kr. 3 mió. Konto 6875 og er
tørvurin kr. 2,0 mió.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 2,0 mió. afturat til verkætlanina –
fíggjað av íløgukarmum innan kloakkir í 2015 konta 6875 (kloakkir) L 68018 og at beina
málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.	
  
Tekniska nevnd 07. januar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevnd 21. januar 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundir 29. januar 2015: Einmælt samtykt.	
  
Kollafjarðarnevndin 27. mai 2015: Kunnað varð um málið og økissamskiparin kannar
málið.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Kloakkir í Kollafirði, skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest ein
meirnýtsla uppá kr. 256.253.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at fíggja meirnýtsluna av íløgukarminum til
kloakkir, at verkætlanin verður lokað og at málið verður beint í fíggjarnevndina og býráðið.	
  
Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
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Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið til kunningar.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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95/17 Ljósregulering við Eystara Ringvegur/Hvítanesvegur
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Tekniska nevnd
3 Tekniska nevnd
4 Fíggjarnevndin
5 Býráðsfundur

Fundardagur
30.04.2014
26.05.2014
14.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
120/14
144/14
23/17
70/17
95/17

Journalnr.
14/02605-15
14/02605-15
14/02605-15
14/02605-15
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:
Umsitingin kunnar um málið.
Ferðslunevndin 30. mars 2012: Kunnað varð um málið.
Umsitingin leggur fram fyriliggjandi skitsu uppskot j. nr 2012-0279/6.
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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
kostnaðarmeting.

sambært

nevndarsamtykt

27.02.2013

saman

við

ráðgeva

gjørt

Tekniska nevnd 30. april 2014: Útsett.
	
  
Tekniska nevnd 26. mai 2014: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
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.
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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.
[Lagre]
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96/17 Viðurskifti á Jekaragøtu í sambandi við íbúðarbygging hjá
Bústaðir
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Tekniska nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur
7 Tekniska nevnd
8 Fíggjarnevndin
9 Býráðsfundur

Fundardagur
09.09.2014
11.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
11.03.2015
19.03.2015
14.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
233/14
24/15
48/15
34/15
55/15
46/15
14/17
71/17
96/17

Journalnr.
14/04059-4
14/04059-4
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Lýsing av málinum - samandráttur
Víst verður til mál nr. 14/00904 og 2013-1167 viðv. umsókn frá Albert Isfeld, Arkitekti vegna
Bústaðir um bygging av 12 nýggjum íbúðum “Yviri við Strond”. Í sambandi við hetta málið um
íbúðarbygging á matr. nr. 620ai og 620ak, Tórshavn, hevur spurningurin um møguliga
dagføring av Jekaragøtu tikið seg upp.

Lógir, ásetingar o.a.
Ongar viðmerkingar.

Upplýsingar frá umsitingini
Jekaragøta er kommunalur vegur og liggur á matr. nr. litra ‘fp’, partur av Djóna í Geil gøtu.
Vegurin er ein sokallaður sethúsavegur og eru í dag 5-6 matrikuleindir knýttar at vegnum. Tá
íbúðaríbyggingin er liðug og fólk í 12 nýggjum íbúðareindum fara at búleikast á økinum,
verður ferðslan munandi økt í mun til trýstið í dag. Jekaragøta er bert uml. 6 m breið, harav
2,0 til 2,5 m eru privat ogn. Á niðara borði er grasskrái. Samlaða tøka breiddin á Jekaragøtu
sambært matriklinum er ca. 8 m og er rúm fyri at gera ein hóskandi sethúsaveg við breidd á
5,50 m til koyribreyt umframt 1,5 m til gongubreyt.
Mett verður tað verða neyðugt at dagføra Jekaragøtu, tí verandi breidd er ikki hóskandi til
komandi ferðslutrýstið.

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Grannar hava víst á tørvin orsakað av væntandi øktari ferðslu, og umsøkjarin hevur sjálvur
víst á, at tað vildi verið ein betri loysn fyri kommununa at gjørt ábøturnar nú, meðan
byggingin fer fram heldur enn at bíða nøkur ár.

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum.
Ongar viðmerkingar.

Umhvørvisárin.
Ongar viðmerkingar.

Fíggjarlig viðurskifti.
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Umsitingin hevur samskift við Bústaðir og ráðgeva hjá stovninum, men tað fyriliggur eingin
ítøkilig fíggjarlig meting av arbeiðinum at dagføra vegin. Heldur ikki fyrilggur tekniskt tilfar, ið
lýsir støðuna á Jekaragøtu og hvussu ein dagføring sambært omanfyri standandi kann
útinnast.

Viðmerkingar frá øðrum deildum
Ongar viðmerkingar.

Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum
Ongar viðmerkingar.

Skjøl
Eru í málinum.

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at heimila umsitingini at gera avtalu við
Bústaðir um dagføring av Jekaragøtu at leggja fyri nevndina aftur.

Tekniska nevnd 9. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Umsitingin hevur, saman við ráðgeva, latið gera kostnaðarmeting av at dagføra Jekaragøtu.
Dagføringin fevnir m.a. um at breiðka Jekaragøtu til ca 9 m við gongubreyt á eystaru síðu
(móti Bústaðum). Kostnaðarmetingin er grundað á lisitatiónsúrslit frá undirholdsboði sambært
skitsuuppskoti og ikki detailprojekti. Dagføringin av Jekaragøtu kemur at kosta uml. 2,1 mió.
kr. sambært skjali nr. 14/04059-19.
Fíggjarlig viðurskifti
Tað er ikki settur peningur av til arbeiðið innan verandi íløgukarmum fyri 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við lægsta boði, frá Spf.
Maskingrevstur áljóðandi kr. 1.463.897,83 uttan mvg. og at beina málið í fíggjarnevndina at
taka støðu til fíggingina. Harumframt verður mælt til at beina málið í býráðið.	
  
Tekniska nevnd 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevnd 26. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at fíggja
upphæddina av konto 8175, íløgukarminum fyri brúnna um Sandá. 	
  
Býráðsfundir 26. februar 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti til fíggjarnevnd og býráð.
Í sambandi við viðgerðina av málinum um fíggingina var í tilmælinum til teknisku nevnd mælt
til at taka undir við lægsta boði, frá Spf. Maskingrevstur áljóðandi kr. 1.463.897,83 uttan mvg.
og at beina málið í fíggjarnevndina at taka støðu til fíggingina. Samlaði kostnaðurin fyri
arbeiðið er fyriuttan tilboðið frá sp/f Maskinkoyring eisini projektering, eftirlit, umsiting,
ókendar útreiðslur og mvg. Sostatt gerst samlaði kostnaðurin fyri dagføringina av Jekaragøtu
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uml. 2,1 mió. kr. sambært skjali nr. 14/04059-19 og er tørvur á eini meirjáttan álj. kr.
636.102,17.
Í býráðssamtyktini 26. februar 2015 var samtykt at játta fígging til dagføringina av konto
8175, Brúgv um Sandá. Sambært fíggjarkarmum fyri 2015 vóru settar av 55 mió av
brúgvaprojektið (j. nr. 14/00090). Býráðið samtykti 26. februar 2015 at játta 53.030.000 til
brúgvaprojektið og vóru sostatt kr. 1.970.000,- tøkar áðrenn avgjørt var at taka kr.
1.463.897,83 av hesi játtan til dagføring av Jekaragøtu. Sostatt eru einans kr. 506.102,17
tøkar.
Tilmæli.
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta írestandi upphædd áljóðandi kr.
636.102,17 soleiðis at kr. 506.102,17 av íløgukarminum fyri Brúnna við Sandá og kr. 130.000
av framfluttum karmi á 8175, Íløgur vegir.	
  
Fíggjarnevnd 11. marts 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson og
Sjúrður Olsen, samtykkir at taka undir við tilmælinum og at taka upp samráðingar við
Bústaðir um at bera kostnaðin at dagføra Jekaragøtu og at beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Jógvan Arge, tekur støðu á býráðsfundi.	
  
Býráðsfundir 19. mars 2015: Einmælt samtykt at gera avtalu við Bústaðir um at fíggja
írestandi upphæddina á kr. 636,102,17.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Jekaragøta, skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest eitt avlop uppá
kr. 119.114.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið
verður beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	
  
Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið til kunningar.
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Ráðgevi er biðin um at gera eitt projekt um at umskipa Velbastaðvegin frá Akranesngøtu og
oman til bygningin hjá SEV við Sandá.
Projektið verður framlagt á fundinum.
Møguligt tilmæli kemur til fundin.
Tekniska nevnd 3. desember 2002: Nevndin samtykti at fara undir at bjóða arbeiðið út
beinanvegin í innbodnari lisitatión, og at tilboð verður at leggja fyri nevndina aftur saman við
tilmæli.
Ískoyti:
Umsitingin leggur saman við ráðgeva fram projekt við kostnaðarmeting og tíðarætlan.
Entreprisumarkið er frá vegnum við Sandá (við uttasta part av gamla Velbastaðvegnum) og
oman til Slættanesgøtu.
Arbeiðið at umleggja Velbastaðvegin við Krossin umfatar stórt veitingararbeiði, og er tað ein
fortreyt, at farast má undir annan partin, ið er frá Slættanesgøtu oman til vegamótið til
ringvegin.
Sum partur í at fíggja projektið, er møguleiki fyri at selja partar av ognini. matr. nr. 1090,
Tórshavn, sambært uppskoti, ið umsitingin hevur latið gera (j. nr. 200202700/6).
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at tikið verður undir við uppskotinum (j. nr.
200202700/5).
Tekniska nevnd 25. februar 2003: Nevndin samtykti at senda málið til hoyringar.
Nevndin samtykti eisini at bíða við útbjóðingini, til fígging er fingin til vega, og at ein
heildarætlan fyri økið fyriliggur.
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Byggi- og býarskipanarnevndin 23. juni 2003: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jákup Suni
Joensen og Jógvan Arge, samtykti at heita á teknisku nevnd um at raðfesta projektið
frammaliga.
Ein minniluti, Sjúrður Olsen og Schumann Hjaltalin, vísir til samtyktina í teknisku nevnd 25.
februar 2003.
Tekniska nevnd 12. august 2003: Nevndin samtykti, at projektið verður víðkað til at umfata
allan Velbastaðvegin frá ”fa. Bilfríðkan” til ”við Sandá”, at leggja fyri nevndina aftur. Vegurin
verður gjørdur bert við gongubreyt á ovaru síðu. Atkoma til møguliga útstykking á matr. nr.
1090 kann verða frá verandi vegi, sum fyribilsloysn.
Ískoyti:
Umsitingin hevur havt hoyring í málinum við íbúgvar og virkir í umráðnum fram við
Velbastaðvegin, sí j. nr. 200202700/9.
Vísandi til broytta byggisamtykt fyri økið sunnan fyri p/f Nomatek, so hevur plandeildin lagt av
eitt øki til at selja sum grundøki.
Umsitingin hevur gjørt uppskot um makaskifti millum ognina hjá TK, matr.nr. 1090, og ognina
hjá Edith Holm, matr. nr. 1091. Víst verður til notat og plantekning, j. nr. 200202700/6. Hetta
fyri at fáa markið millum ognirnar at ganga meira beint niðan í landsvegin. Stykkið er uml.
5279 m².
Sp/f Lodd hevur søkt um keypa økið vestan fyri 1087c, vísandi til umsókn og nevndarsamtykt
sí j. nr. 200003058/1 og 9.
Sp/f Annfinn Debess hevur søkt um keypa ella leiga økið, matr. nr. 1087b sunnan- vestan fyri
1087c, vísandi til umsókn og nevndarsamtykt sí j. nr. 200002232/1 og 8.
Umsitingin hevur gjørt eina plantekning nr. 2 og 3, sí j. nr. 200202700/18, sum vísir uppskot
til atkomuveg til vinnistykki hjá sp/f Lodd og sp/f Annfinn Debess. Uppskotið tekur støðið í, at
ein geiri uppá 3,5 m inni á økinum hjá sp/f Annfinn Debess, og ein geiri uppá 3,5 m og ein
radios 5 verður at nýta til atkomuveg. 74 fermetrar frá sp/f Annfinn Debess og 88 fermetrar
sp/f Lodd verða nýttir til atkomuvegin.
P/f Landsbyggifelagið er í ferð við at gera detailprojektið liðugt sambært teknisku nevnd 12.
august 2003. Miðað verður eftir at fáa projektið liðugt til fyrst í juli mánað. Projektið saman við
eini samlaðari kostnaðarmeting verður at leggja fyri teknisku nevnd fyrst í juli mánað.
Ein fyribils kostnaðarmeting áljóðandi kr. 7. mió. er gjørd av ráðgeva fyri sjálvt arbeiðið uttan
MVG, vatn- og gøtuljós, projektering og óvæntaðar útreiðslur.
Byggi- og býarskipanarnevndin tann 11. mai 2004: Nevndin samtykti at heita á
fíggjarnevndina:
at
at

gera gerðabýti millum ognirnar matr. nr. 1090 hjá Tórshavnar kommunu og matr. nr.
1091 hjá Edith Holm. Sambært notat j.nr. 200202700/6.
grundstykkið oman Sandá íalt 1326 m² verður selt sum vinnustykki. Sambært
plantekning 2 og 3.

Fíggjarnevndin 13. mai 2004: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini.
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- Vísandi til nevndarsamtykt í teknisku nevnd 12. august 2003, hevur umsitingin latið gjørt
uppskot til ráðgevingaravalu við P/F Landsbyggifelagið, sí j. nr. 200401352/2, í sambandi við
at gera eitt fullfíggjað vegaprojekt frá ”fa. Bilfríðkan” og út til vegin ”við Sandá”.
Fíggjarkarmurin fyri samlaðu verkætlanina er, alt íróknað, uml. 9,62 mill., tó u/MVG.
Samlaða gjaldið fyri veitingar LBF´s verður kr. 980.000,-, sum er 11,5 % av 8,5 mill, sí
kostnaðarmeting hjá LBF sí j.nr. 200401351/2, treytað av at tíðarætlanin verður fylgd.
Víst verður til uppskot til ráðgevingaravtalu, j. nr. 200401352/2 fyri at síggja uppbýtið fyri
samlaðu ráðgevingina. Eisini verður víst til kostnaðarmeting, j. nr. 200401351/2.
Umsitingin biður í hesum sambandi um fígging til projekteringina áljóðandi kr. 770.000,u/MVG.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at játtaðar verða kr. 818.125,-, sum er kr. 770.000,- v/6,25%
MVG.
Tekniska nevnd 8. juni 2004: Nevndin samtykti at bjóða projekteringina út.
Forkvinnan ynskir at fáa viðgjørt málið um umskipan av Velbastaðvegnum. Víst verður m.a.
á, at tað er umráðandi at fáa sett gongd á dagføringina, tí umleið 40 fyritøkur á hesum
strekki, sum allar hava stóran tørv fyri at fáa til- og frákoyringarviðurskiftini í rættlag. Víst
verður eisini til broytt ferðslumynstur, eftir at brúgvin um Sandá verður tikin í nýtslu.
Fíggjarlig viðurskifti.
Eingin peningur er settur av til arbeiðið. Tað fyriliggur eingin kostnaðarmeting av
uppskotinum um vegagerðina.

Tekniska nevnd 11. februar 2015: Samtykt at heita á fíggjarnevndina um at játta kr.
100.000,- til projektuppskot við dagførdari kostnaðarmeting, at leggja fyri nevndina aftur.
Ískoyti:
Tekniska umsitingin kemur við tilmæli um fígging av teimum kr. 100.000 til fundin.	
  
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd. Arbeiðið verður
fíggjað av rakstrinum á tekniska økinum og lagt fyri aftur til politiska støðutakan á
fyrstkomandi fundi.
Ískoyti:
Umsitingin hevur heitt á LBF um at gera eina dagførda kostnaðarmeting av vegastrekkinum
frá Ringvegnum og út til Nomatek. Kostnaðarmetingin tekur støði í einum 6,5 m vegi við
gongu- og súkklubreyt á báðum síðum á 3 m. Eisini er ein vegaøksl á 0,5 m á báðum síðum.
Samlaða vegabreiddin er 13,5 m.
Umsitingin hevur eisini heitt á LBF um at gera eitt prosjektuppskot, sí TK j.nr. 15/00485-47.
Fíggjarlig viðurskifti
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LBF hevur latið gjørt eina kostnaðarmeting áljóðandi kr. 13.689.710,- u/mvg, sí TK j. nr.
15/00485-45. Umsitingin hevur latið gjørt eina samlaða kostnaðarmeting íroknað
prosjektering, eftirlit, keyp av lendi v.m. áljóðandi kr. 19.238.927,-, sí TK j. nr. 15/00485-46.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta 20 mió. kr. av langtíðaríløgum innan
vegir og at beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið. 	
  
Tekniska nevnd 02. september 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Ùtsett.	
  
Býráðsfundir 30. september 2015: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Í sambandi við tillutan av íløgujáttan fyri 2016 álj. 7 mió. kr. verður mett, at arbeiðið kann
verða gjørt frá vegaíbindingini við ringvegin og niðaneftir. Arbeiðið fer at fevna um retablering
av vegaøkinum framman fyri Velbastaðvegnum nr. 43-47 (sp/f El.fo, sp/f Gravsteinar og
Hjálpirót umframt sp/f Bilrøkt) og niðan ímóti Slættanesgøtu. Vísast skal samstundis á, at tað
er trupult at meta ítøkiliga hvssu langt komast kann fyri ásettu játtan.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at beina málið í teknisku nevnd til víðari
viðgerð.
Ískoyti:
Umsitingin leggur fram uppskot um dagføring av vegastrekkinum við rundkoyringina til
Glyvursvegin.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at fara undir at fyrireika útbjóðingartilfar at
leggja fyri nevndin aftur og at játta 2 mió. kr. av markaðum íløgum fyri 2016 (fyri
Velbastaðvegin kto 8175) og at beina málið, um fíggjarnevnidna, í býráðið.	
  
Tekniska nevnd 13. januar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 20. januar 2016: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 28. januar 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Tað eru í løtuni ongar ítøkiligar ætlanir um at umskipa Velbastaðvegin. Hetta er heldur ikki
raðfest á íløguætlanini hjá kommununi. Arbeiðið við at reetablera vegaøkið framman fyri
Velbastaðvegnum nr. 43-47 er gjørt.
Mælt verður tí til, at verkætlanin verður lokað og játtanin nýtt til aðrar átrokandi vegaætlanir.
Eftir av játtanini eru kr. 1.979.088, sum verða fluttar aftur á íløgukarmin.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið
verður beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	
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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 til
kunningar.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson, mæla heldur til at fáa vegin
dagførdan sum skjótast.	
  
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 við teirri
viðmerking, at mælt verður til, at vegurin verður raðfestur á langtíðaríløguætlanini.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur ikki undir við tilmælinum og vísir til støðu sína í
teknisku nevnd.
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Atkvøtt varð um tilmæli frá Jákup Dam, um at beina málið í
teknisku nevnd, ið varð einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:	
  
Tórshavnar Musikkskúla tørvar betri hølisumstøður. Nevndin fyri Musikkskúlan hevur
áhaldandi gjørt vart við hendan spurningin, og býráðið hevur javnan havt málið til umrøðu.
Nú er ætlanin at taka málið uppaftur. Í hesum umfarinum verður miðað eftir at fyrireika
ætlanir at útvega Musikkskúlanum hølir, sum eru ætlað til endamálið, og at gera av, hvar hesi
hølir skula vera.
Áhugin fyri at fáa frálæru í Musikkskúlanum er ovurstórur, og ikki er gjørligt at ganga øllum
umsóknum á møti. Hetta er m.a. ein spurningur um, hvørja rakstrarjáttan skúlin hevur. Sum
er rinda Mentamálaráðið og kommunan raksturin.
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Musikkskúlin húsast í dag í mongum ymsum hølum kring um í býnum. Miðstøðin á Frúutrøð
er ein gamal barnaskúli, sum hjálpt er uppá, men sum ikki gevur nøktandi umstøður.
Til tess at fáa gongd á fyrireikingar til at útvega Tórshavnar Musikkskúla tíðarhóskandi
karmar verður mælt til at játta pening at fara undir neyðugt fyrireikingararbeiði.
Tilmæli:
Kommunustjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 500.000 av kontu 1041-90-41002,
Læknamiðstøð í Hoyvík, til staðseting/fyrireiking av musikkskúla, og at beina málið í býráðið
um fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 2. desember 2009: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið
í býráðið, um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 9. desember 2009: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 17. desember 2009: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Fyrireikingararbeiðið higartil hevur fevnt um møguliga staðseting av nýggjum Musikkskúla og
lýsing av hølistørvi.
Samskiftið hevur verið við Norðurlandahúsið um staðseting á økinum eystan fyri
Norðurlandahúsið á fløtuni í Sortudýki. Norðurlandahúsið tekur væl undir við hesi staðseting,
sum tó ikki skal ganga Norðurlandahúsinum ov nær.
Samskiftið hevur eisini verið við Musikkskúlan – bæði leiðara, umboð fyri lærarar og umboð
fyri musikkskúlanevndina – um hølistørvin eins og um krøv til slíkan nýbygning sum heild.
Skúlin hevur sent umsitingini meting um dagførdan hølistørv.
Til tess at koma meira ítøkiliga víðari skal avtala gerast við ráðgeva um at fáa gjørt dagførda
byggiskrá og skitsuuppskot, sum lýsir ymsar loysnir bæði viðvíkjandi staðseting, skapi og
byggilistarligum hugskoti. Fyrireikingararbeiðið er grundarlag fyri viðgerð og avgerð um
endalig staðseting og víðari tilgongd. Játtan er til endamálið. Setast skal eisini ein
bygginevnd.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til, at sett verður bygginevnd fyri nýggjum
Musikkskúla, og at gjørd verður ráðgevaraavtala um byggiskrá, skitsuuppskot v.m.
Mentamálanevndin 2. juni 2010: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðið 24. juni 2010: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Bogi Andreasen, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Halla
Samuelsen, Jákup Símun Simonsen, Elin Lindenskov, Levi Mørk, Maria Hammer Olsen,
Annfinn Brekkstein, Jan Christiansen og Sjúrður Olsen.
Greiddi ikki atkvøðu: Gunnar Mohr
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Í bygginevndina vórðu valdir Jógvan Arge og Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Fyrireikingararbeiðið er nú komið so mikið áleiðis, at byggiskrá skal gerast. Byggiskráin skal
lýsa byggiætlanina, herundir rúmskrá, fermetrar og ymisk funktiónskrøv. Sambært politiskfyrisitingarligu mannagongdini fyri verkætlanir fíggjaðar av íløgum, skal faknevndin biðja um
byggiskrá, sum bygginevndin síðani útvegar.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at biðja bygginevndina
útvega byggiskrá, og at tað í hesum sambandi verður játtað kr. 200.000 til endamálið av
íløgukontu 5175.
Mentamálanevndin 9. februar 2011: Mayfinn Norðoy, arkitektur, greiddi frá projektinum.
Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið, um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 16. februar 2011: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini og játtað kr. 200.000 til endamálið av íløgukonto 5175.
Býráðið 24. februar 2011: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á fundi 1. juni 2011 samtykti bygginevndin formliga at senda byggi- og býarskipanarnevndini
um mentamálanevndina umbøn um at viðgera og góðkenna staðseting av nýggjum
Musikkskúla á matrikklarnar 1453a, 1410d (lutur I) og 1409 (lutur I), eigari Tórshavnar
kommuna, samsvarandi skitsuuppskoti.
Umbønin hjá bygginevndini skal síggjast í ljósinum av, at arbeiðið við skitsuuppskoti og
byggiskrá er um at verða liðugt. Bygginevndin hevur alla tíðina arbeitt við staðseting
eystanfyri Norðurlandahúsið á fløtuni í Sortudýki. Bygginevndin hevur mett at henda
staðseting er væl egnað til Musikkskúla, tí hetta liggur væl fyri í mun til stóru ferðsluæðrirnar,
og at Musikkskúlin og Norðurlandahúsið sum nærmastu grannar fara at fáa gagn av hvørjum
øðrum serliga í mun til konsertvirksemi og høli.
Sambært galdandi mannagongd fyri verkætlanir fíggjaðar av íløgum, skal byggi- og
býarskipanarnevndin góðkenna staðseting, eftir at avvarðandi faknevnd hevur góðkent
byggiskránna.
Staðsetingin og byggiskráin eru ikki viðgjørd av umsitingini á Byggi- og býarskipanardeildini
undan hesum fundinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin 15. juni 2011: Málið varð útsett.
Mentamálanevndin 15. juni 2011: Samtykt at taka undir við bygginevndini og beina málið
víðari í byggi- og býarskipanarnevndina.
Fíggjarnevndin 15. juni 2011: Tikið av skrá.
Býráðið 16. juni 2011: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Bygginevndin hevur fingið byggiskránna og mælir til at góðkenna hana við fyrivarni fyri, at
smærri tillagingar kunnu verða gjørdar av umsitingini áðrenn útbjóðing.
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Bygginevndin mælir somuleiðis til at taka upp samráðingar um høvuðsráðgeva og um
prosjektering, at undirráðgevingin verður boðin út, og at játtaðar verða kr. 3.800.000 av
íløgujáttanini fyri 2011 á kontu 5175 til prosjektering.
Sambært galdandi mannagongd fyri íløguverkætlanir skal tekniska nevnd viðgera og
góðkenna tekniska partin. Mentamálanevndin hevur 15. juni 2011 sambært somu
mannagongd beint málið um at góðkenna staðseting til byggi- og býarskipanarnevndina.
Sambært kommunustýrisskipani § 11, 2. petti skal tilmæli um íløgur til býráðið ganga um
byggi- og býarskipanarnevndina og fíggjarnevndina.
Í hesum sambandi er at viðmerkja, at samlaði byggikostnaðurin sambært byggiskránni er ikki
játtaður og framgongur heldur ikki fult út í mun til langtíðaríløguætlanina árini 2011-2014, og
at ikki kann farast undir eitt arbeiði, fyrr enn neyðug játtan er tøk.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka undir við
bygginevndini, og at taka upp samráðingar við Kontrast um høvuðsráðgeva og um
prosjektering. Undirráðgevingin verður boðin út.
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla harumframt til at beina tekniska partin fyri
teknisku nevnd at viðgera og góðkenna, og at beina tilmælið um at játta kr. 3.800.000 til
prosjektering av kontu 5175 í býráðið um byggi- og býarskipanarnevndina og
fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 21. juni 2011: Nevndin: Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Halla
Samuelsen, Jákup Símun Simonsen og Annfinn Brekkstein tekur undir við tilmælinum, tó
tekur Annfinn Brekkstein støðu til spurningin um samráðingar um høvuðsráðgeva á seinni
fundi.
Ískoyti:
Staðsetingin av nýggjum musikkskúla eystanfyri Norðurlandahúsið, er í byggiskránni
grundgivin soleiðis:
“Staðsetingin er vald útfrá verandi funktiónum í økinum við Kringvarpið og Norðurlandahúsið.
Eitt mentunarøki sum við einum musikkskúla afturat sær fer at skapa synergi og eitt spinn off
sum verður føroyskum tónleiki at frama.
Hølisviðurskiftini í hesum trimum húsum koma at komplementera hvørt annað – bæði í
sambandi við tónleikatiltøk og gerandisdag. Ùtvarpshúsið og Norðurlandahúsið hava eisini
eina hitaskipan sum musikkskúlin ómakaleyst kann knýta seg uppí.”
Grundøkið fevnir um 3 matriklar og er umleið 9499 m² til støddar:
Matr. nr. 1453a,
Eigari er Tórshavnar Kommuna
Støddin er 7016 m2
Matr nr. 1410d (lutur 1)
Eigari er Tórshavnar kommuna
Støddin er 1726 m2
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Matr nr. 1409 (Lutur 1)
Eigari er Tórshavnar kommuna
Støddin er 757 m2
Økið er í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu lagt út sum C2-øki, Opin
miðstaðarbygging, við hesi áseting: “Umráðisparturin er í síni heild lagdur til
miðstaðarendamál, serstakliga ætlað stovnum, framsýningarhøllum, samkomuhúsum,
tónleikahøllum og øðrum mentunarligum stovnum og tílíkum og til tænastuvirksemi, ið hava
samband við hesi, skrivstovur, matstovur o.t.”
Byggistigið má ikki fara upp um 0,25 og nettonýtslustigið ikki upp um 0,3.
Býarskipanarumsitingin hevur ikki havt staðsetingarspurningin til ummælis áðrenn
byggiskráin er gjørd liðug. Býarskipanarumsitingin hevur ikki viðgjørt staðsetingina undan
hesi nevndarviðgerð. Býarskipanarumsitingin ger tí vart við, at aðrar staðsetingar, har slíkt
virksemi eisini kundi ligið væl saman við øðrum mentunarligum og/ella undirvísingarvirksemi,
sosum Marknagil, Skálatrøð, Vestara Bryggja v.fl. ikki hava verið viðgjørdar av umsitingini.
Uttan hesa viðgerð, kann býarskipanarumsitingin sostatt bert vísa til undanfarna álit um
staðseting av musikkskúla, sum býráðið áður hevur viðgjørt.
Viðv. tekniska partinum er sambært byggiskránni upplýst fylgjandi:
“Parkering og atkoma
Vísandi til gjøgnumstreymnin av fólki til og frá skúlanum er umráðandi, at aktoman, av- og
áseting og parkeringsviðurskiftini eru nøktandi. Nýggju atkomu og parkeringsviðurskiftini
verða soleiðis skipað, at hetta verður lagt yvirav innkoyring til Inn, Tórsbreyt og Kurlu. Pláss
verður til uml. 40-50 bilastøðlar. Eisini er møguleiki fyri at gera parkeringshús við "grønum
plássi" omaná staðsett upp ímóti ringvegnum. Gøta sambindur ferðslu hjá gangandi millum
Sundsvegin og Ringvegin. Mentunarligt rekrativt øki verður skipað, hylur við tilknýti til verandi
á- Hugsað er um møguleika fyri t.d. uttandura tónleikatiltøkum.
Nógv av- og áseting er knýtt at bygninginum, umframt at nógv trýst er í økinum
frammanundan- við ferðslu til m.a. Norðurlandahúsið, Inn, Yndi, Kurlu og Tórsbreyt. Hetta
skal havast í huga tá atkomuviðuskiftini vera loyst.”
Tekniskar veitingar
Bindast skal í verandi kommunalar vatn- og kloakkskipanir. Kloakk og aðrar leiðingar í jørð
verður partur av skipanaruppskotinum”
Plan- og rakstrardeildin hevur ikki havt tekniska partin til ummælis áðrenn byggiskráin er
gjørd liðug. Plan- og rakstrardeildin ger tí vart við, at ætlaninar sambært byggiskránni viðv.
ferðsluloysnum, parkeringstørvi, tekniskum veitingum v.m. ikki eru umrøddar við deildina
frammanundan. Vísandi til nógva framførsluvirksemi, sum ætlanin er at hava í bygninginum
sambært byggiskránni, og nógva framførsluvirksemi í økinum annars (Norðurlandahúsið og
Kringvarpið), tekur plan- og rakstrardeildin fyrivarni fyri, at treytir verða settar í samband við
byggimálsviðgerð, um fullfíggjaða ferðsluloysn og nøktandi tal av parkeringsplássum í mun til
ætlaða virksemi.
Sambært kommunustýrisskipani § 11, 2. petti skal tilmæli um íløgur til býráðið ganga um
byggi- og býarskipanarnevndina og fíggjarnevndina.
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Í hesum sambandi er at viðmerkja, at samlaði byggikostnaðurin sambært byggiskránni er ikki
játtaður og framgongur heldur ikki fult út í mun til langtíðaríløguætlanina árini 2011-2014, og
at ikki kann farast undir eitt arbeiði, fyrr enn neyðug játtan er tøk.
Byggi- og býarskipanarnevndin 21. juni 2011: Nevndin samtykti at góðkenna uppskotið til
staðseting sambært byggiskránni, og at viðmæla at játta kr. 3.800.000 til projektering av
kontu 5175, og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 21. juni 2011: Nevndin samtykti at arbeitt verður víðari við fyriliggjandi
uppskoti og vísir á fyrivarni fyri, at treytir verða settar í sambandi við byggimálsviðgerð um
fullfíggjaða ferðsluloysn og nøktandi tal av parkeringsplássum í mun til ætlaða virksemið.
Samtykt at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 23. juni 2011: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini og játta kr. 3.800.000 til projektering av konto 5175.
Býráðið 23. juni 2011: Einmælt samtykt.
Mentamálanevndin 19. oktober 2011: Útsett.
Fíggjarnevndin 19. oktober 2011: Útsett.
Ískoyti:
Høvuðsráðgevasáttmálin:
Samráðst er við S/pf. Kontrast um sáttmála fyri høvuðsráðgeving, prosjekteringsleiðslu og
serráðgeving (akustikk, bruni). Samlaða arkitektráðgevaratilboðið er kr. 2.963.419 v/mvg.
Undirráðgevingin:
Verkfrøðingaráðgevingin uppá berandi konstruktiónir, EL-prosjekt og HVS varð boðin út 10.
oktober 2011 við freist at geva tilboð tann 14. oktober 2011.
Hesir fingu í boði at bjóða: P/f. LBF, Sp/f. KJ-Elráð, P/f. SMJ, P/f. HMP, Sp/f. PB Consult og
Sp/f. M. Leo.
Tilboð komu inn frá Inn komu P/f. LBF, Sp/f. KJ-Elráð, P/f. SMJ og P/f. HMP. Sp/f. M. Leo
ynskti ikki at bjóða. Sp/f. PB Consult hevur gjørt vart við, at teir vegna feriu ikki varnaðust
útbjóðingina fyrr enn eftir svarfreistina, og hava biðið um at útseta svarfreistina.
Í útbjóðingarbrævinum varð víst á, at fylgjandi viðurskiftir verða tikin við í metingini av
einstaka tilboðnum. Vektingin er líka deild yvir øll punktini:

•
•
•

Samsýning fyri ráðgevingina
Bygnaður av virki ráðgevans á hesi uppgávu
Royndir og førleikar hjá virki og prosjektverkfrøðingi og øðrum
persónum

Hesi tilboð eru komin inn:
Berandi
konstruktiónir
P/f. LBF
1. Ráðgeving
kr.
945.355

P/f. HMP
kr.
500.000
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2. Fakeftirlit
Samanlagt

kr.
kr.

204.100
1.149.455

Fyrivarni

Byggitíð 18 mðr.

EL
1. Ráðgeving
2. Fakeftirlit
Samanlagt

P/f. LBF
kr.
397.396
kr.
115.000
kr.
512.396

HVS
1. Ráðgeving
2. Fakeftirlit
Samanlagt

P/f. SMJ
kr.
649.400
kr.
347.500
kr.
996.900

Fyrivarni

Byggitíð 12 mðr.

kr.

200.000

kr.

700.000

Sp/f. K.J. El-ráð
kr.
396.000
kr.
118.000
kr.
514.000

	
  
Við støði í heildarmeting mæla trivnaðarstjórin og tekniski stjórin til at geva umsitingini
heimild at fara í samráðingar og gera sáttmála við:

-

P/f. HMP um ráðgeving og fakeftirlit viðvíkjandi berandi konstruktiónum
P/f. LBF um ráðgeving og fakeftirlit viðvíkjandi EL
P/f. SMJ um ráðgeving og fakeftirlit viðvíkjandi HVS

Fígging:
Lægstu tilboðini fyri ávikavist høvuðsráðgeving og undirráðgeving eru í alt kr. kr. 5.310.796
v/mvg. Harumframt skal roknast við kr. 100.000 til innanhýsis prosjektumsiting og kr. 100.000
til útlegg og ókent.
Samlaður fíggjartørvur til prosjektering er sostatt kr. 5.515.796 v/mvg. Játtaðar eru kr.
3.800.000 til prosjektering, tvs., at tørvur er á írestandi fígging kr. 1.715.796.
Ískoyti:
Bygginevndin viðgjørdi málið á fundi 27. oktober 2011. Ein meiriluti í bygginevndini, Jógvan
Arge, Annfinn Brekkstein, Jóan Petur Hentze og Heri Olsen, heitir á mentamálanevndina um
at útvega írestandi fíggingina til prosjektering vísandi til, at tilboðini fyri prosjekteringina
samanlaggt eru uml. kr. 1.650.000 hægri enn játtaða upphæddin.
Somuleiðis verður mælt til, at umsitingin fær heimild at fara í samráðingar og gera sáttmála
við teir í ískoytinum nevndu ráðgevarar.
Jákup Egholm Hansen boðaði frá, at hann er ikki partur av tilmælinum vísandi til, at hann í
skrivi til borgarstjóran 7. oktober 2011 hevur biðið um at verða loystur úr bygginevndini.
Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við tilmælunum hjá
bygginevndini um at útvega írestandi fíggingina til prosjektering, og at umsitingin fær heimild
at fara í samráðingar og gera sáttmála við nevndu ráðgevarar.
Mentamálanevndin 27. oktober 2011: Nevndin samtykti at heita á bygginevndina um sum
fyrsta stig nú at útvega ummæli/loyvi frá skógfriðingarnevndini til byggiætlanina í Sortudíki at
leggja fyri nevndina aftur sum skjótast.
Ískoyti:
Kommunan sendi áheitan til skógfriðingarnevndina um viðmerkingar til ætlanina at byggja
musikkskúla í Sortudíki. Skógfriðingarnevndin ger í svari vart við, at talan er um óhepna
gongd, um opna, grøna lendið millum Norðurlandahúsið og Sundsvegin so við og við verður
umskipað til bygt øki. Skógfriðingarnevndin vísir á jaliga týdningin í býarskipanarligum høpi
av at varðveita grøna geiran úr Gundadali, um Sortudíki og Ternurygg niðan í Hoydalarnar.
Skógfriðingarnevndin mælir kommununi at skipa økið t.d. millum Berjabrekku, Norðara
ringveg, Villingardalsvegin og Sundsvegin í serstakari byggisamtykt, áðrenn støða verður
tikin til staðseting av nýggjum Musikkskúlabygningi. Skógfriðingarnevndin sendi svarið til
yvirfriðingarnevndina.
Eftir samskifti við yvirfriðingarnevndina hevur kommunan sent náttúrúfriðingarnevndini fyri
Streymoyar sýslu formliga áheitan um frávik frá § 2, stk. 2 punkt 2) í náttúrufriðingarlógini,
har byggjast skal nærri enn 300 m frá teimum viðalundum, ið Føroya viðalundanevnd hevur
um hendi. Víst varð í hesum sambandi m.a. á, at sambært góðkendu almennu
byggisamtyktini er talan um C2 øki, har aðrar útbyggingar hava verið í sama øki, uttan at
viðurskifti, sum hava týdning í mun til náttúrufriðingarlógina, hava verið umrødd í sambandi
við hesi byggimálini. Talan er serliga um Norðurlandahúsið og Kringvarpið.
Náttúrufriðingarnevndin fyri Streymoyar sýslu og Yvirfriðingarnevndin hava nú svarað
áheitanini játtandi. Í gerðabók Streymoyar Sýslu Náttúrufriðingarnevnd frá fundi 25. juni 2012
stendur m.a.:
"Nevndin viðgjørdi málið og er samd um at viðmæla umsóknini og at gera frávik frá § 2, stk. 2
nr. 2. Á økinum standa frammanundan Norðurlandahúsið og Kringvarp Føroya, og eru fleiri
útbyggingar gjørdar síðan ta upprunaligu byggingina av hesum bygningum.
Mett var tí, at placeringin av einum Musikkskúla á sama øki var ein natúrligur partur av
ætlanini hjá Tórshavnar Kommunu, og vil Náttúrufriðingarnevndin fyri Streymoyar Sýslu tí
geva sítt loyvi til nevndu bygging.
Nevndin metti heldur ikki, at henda bygging kom at gera nakað inntriv í opna grøna lendið frá
Boðanesi um Hoydalar, Ternurygg og niðan til nýggja sambindingarvegin undir
Vatnaskørðum, sum Skógfriðingarnevndin vil vera við. Bygningurin kemur ikki at skemma í
náttúruni, tvørturímóti er hetta ein sera nútímans og snotiligur bygningur, sum kemur at prýða
um í landslagnum."
Á fundi 26. juni 2012 staðfesti Yvirfriðingarnevndin avgerðina hjá Náttúrufriðingar-nevndini
fyri Streymoyar Sýslu við tí fyrivarni, at "... der ikke modtages anke inden ankefristens udløb
den 24. juli 2012.
Mett verður, at málið og tilmælið, sum varð lagt fyri mentamálanevndina 27. oktober 2011,
um at útvega írestandi fíggingina til prosjektering, og at umsitingin fær heimild at fara í
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samráðingar og gera sáttmála við omanfyri nevndu ráðgevarar tí kann takast upp aftur til
støðutakan.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til, vísandi til tilmæli til fund í mentamálanevndini
27. oktober 2011, at útvega írestandi fíggingina til prosjektering v.m. og játta kr. 1.715.796,av kontu 5175 Musikkskúlin (Løgujáttan), og at umsitingin fær heimild at fara í samráðingar
og gera sáttmála við nevndu ráðgevar.
Mentamálanevndin 27. juni 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 28. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt.
Bygginevndin og mentamálanevndin 15. januar 2013: Skipanaruppskotið framlagt. Heitt
verður á ráðgevararnar um at fáa kannað undirlendið og fáa til vega neyvari kostnaðarmeting
av planeringini sum skjótast. Bygningurin í skipanaruppskotinum er størri enn í byggiskránni,
eins og kostnaðurin hægri. Biðið verður um lýsing av, hvør munurin er.
Fíggjarnevndin 16. januar 2013: Útsett.
Nevndarlimur hevur biðið um at fáa málið á skrá.
Tekniska nevnd 27. februar 2013: Útsett.
Tekniska nevnd 18. mars 2013: Málið umrøtt.
Ískoyti:
Kontrast hevur latið gera nýggja kostnaðarmeting av handverkaraútreiðslunum. Hildið verður
fast við fermetratalið 2.163 í gólvvídd til tess ikki at fáa ov smá undirvísingarhøli. Hinvegin er
staðfest ikki neyðugt við sjálvvirkandi brandávaringarskipan (ABA), sum gevur eina sparing
uppá kr. 500.000. Aðrar sparingar eru eisini.
Graviroyndirnar hava staðfest ein eykakostnað til grevstur og fyllu uppá kr. 2.500.000 treytað
av, at grót verður fingið til vega uttan kostnað. Harumframt er eykakostnaður fyri skifer
klæðing kr. 1.800.000.
Handverkaraútreiðslurnar sambært nýggju kostnaðarmetingini eru kr. 42.650.000 íroknað
12% óvist. Hetta skal samanberast við, at kostnaðarmetingin frá 2011 roknaði við kr.
41.800.000. Við eykakostnaðinum fyri grevstur og fyllu og skifer klæðing verða samlaðu
handverkaraútreiðslurnar kr. 46.949.040.
Á fundi 11. mars 2013 samtykti bygginevndin at mæla til, at prosjekteringsarbeiðið heldur
fram innanfyri karmin í nýggju kostnaðarmetingini uppá kr. 46.949.040.
Mentamálanevndin 10. apríl 2013: Samtykt at heita á bygginevndina um sum skjótast at
nágreina, við atliti til at byggjast skal fyri í mesta lagi 55 mió. kr.
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Ískoyti:
Bygginevndin hevur havt fund 3. juni 2013, har tillagað skipanaruppskot dagfest 31. mai
2013 varð viðgjørt.
Við støði í samtyktini hjá mentamálanevndini fingu ráðgevararnir boð um eitt tillagað
skipanaruppskot fyri upphædd í mesta lagi kr. 39 mió í handverkaraútreiðslum. Bygginevndin
varð síðan gjørd varug við, at handverkaraútreiðslurnar sambært ráðgevaraavtaluni er kr.
41,8 mió.
Bygginevndin hevur um tpost 17.-18 mai 2013 viðgjørt støðuna og avgjørt at biðja um eitt
tillagað skipanaruppskot fyri upphæddina samsvarandi ráðgevaraavtaluni kr. 41,8 mió í
handverkaraútreiðslum.
Sambært skipanaruppskotinum, har støðið er ein bygging uppá 2.042 bruttofermetrar, verða
handverkaraútreiðslurnar kr. 41,6 mió íroknað eyka grevstur og fylling, kravd parkeringspláss
og skiferklædning av eternit. Ráðgevin kannar loysn við eternit-skifer nærri.
Gjørd er sparing á leið kr. 700.000 í mun til einari optimalari akustik-loysn. Bygginevndin
viðmerkti í hesum sambandi, at ein musikkskúli skal hava optimal ljóðviðurskifti, og at
ráðgevin í víðari prosjekteringini tekur hædd fyri hesum.
Bygginevndin samtykti skipanaruppskotið at fara víðari til forprosjektering og at senda
mentamálanevndini uppskotið til góðkenningar.
Mentamálanevndin 5. juni 2013: Nevndin samtykti at góðkenna skipanaruppskotið.
Ískoyti:
Bygginevndin hevur á fundi 7. oktober 2013 viðgjørt ymsar spurningar, sum ráðgevararnir og
tekniska fyrisitingin hava umrøtt í sambandi við prosjekteringsarbeiðið, og sum hava týdning
at fáa avklárað tekniskt og fíggjarliga.
Spurningur er um staðseting av skúlanum á økinum, herundir um skipan av vegatkomu frá
Sundsvegnum og parkeringsplássinum eisini við atliti at parkeringsplássinum hjá
Norðurlandahúsinum, og yvirflatuvatnviðurskifti, har tað er umráðandi at taka hædd fyri, at
stórar nøgdir av vatni fara tvørtur ígjøgnum byggiøkið til skúlan.
Í hesum sambandi verður mett fyrimunur fyri verkætlanina, at ognin matr.nr. 1453b verður
keypt og tikin niður. Hetta gevur møguleika at flyta part av skúlanum av ánni og alla
byggingina longur burtur frá Norðurlandahúsinum, og at skipa vegatkomu og
parkeringsplássið betri eisini við atliti at dagføringini av Sundsvegnum annars.
Bygginevndin samtykti at beina spurningin um møguleikan, at kommunan ognar sær nevndu
ogn og at leggja grundøkið aftrat byggiverkætlanini til Musikkskúlan, til mentamálanevndina
at taka støðu til.
Mentamálanevndin 9. oktober 2013: Nevndin samtykti at taka málið uppaftur á næsta
fundi. Til fundin skal fyriliggja neyv útgreining av avleiðingum og kostnaði v.m., um ognin ikki
verður keypt.
Mentamálanevndin 21. oktober 2013: Útsett til næsta fund.
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Bygginevndin 31. oktober 2013: Umsitingin hevur gjørt nýggja kostnaðarmeting grundað á
innkomna prosjektuppskotið. Staðfestast kann, at munandi príshækkingar eru í
handverkaraútreiðslunum.
Ráðgevin hevur eisini lýst fyrimunir og vansar við atliti til ferðslu, parkering og skipan av
økinum. Bygginevndin staðfestir, at ein loysn, har ognin matr. nr. 1453b verður keypt at taka
niður, er frá einum fakligum sjónarmiði best fyri samlaðu loysnina.
Av tí at kostnaðurin er omanfyri ásetta fíggjarkarmin, beinir bygginevndin málið í
mentamálanevndina at taka støðu til nýggju kostnaðarmetingarnar, hvør loysn til skipan av
økinum skal veljast, og til val av tilfari til klædning.
Eisini skal støða takast til, um framhald av prosjekteringini fyribils skal bíða, til politiska
viðgerðin av omanfyri standandi er avgreidd.
Mentamálanevndin 6. november 2013: Bogi Andreasen var ikki við í viðgerðini av hesum
málið.
Jákup Egholm Hansen, tekniski stjórin, gjøgnumgekk nýggju kostnaðarmetingina hjá
bygginevndini.
Niðurstøðan varð at málið eigur at fáa eina skjóta politiska viðgerð.
Mentamálanevndin 10. desember 2013: Samtykt at mæla býráðnum um fíggjarnevndina til
at hækka íløgukarmin til handverkaraútreiðslur til 48,6 mió samsvarandi kostnaðarmeting
dagfest 25. oktober 2013 og bjóða arbeiðið út, tá forprosjekt fyriliggur.
Fíggjarnevndin 11. desember 2013: Samtykt at hækka íløgukarmin til samanlagt kr. 67,125
mió. (handverkaraútreiðslur í mesta lagi kr. 48,6 mió.) og at bjóða arbeiðið út í innbodnari
lisitatión í fakentreprisu, tá høvuðsprosjekt fyriliggur og at beina málið í býráðið.
Býráðið fyri læstum hurðum 12. desember 2013: Einmælt samtykt.
- Nevndarlimur ynskir málið á skrá.
Mentamálanevndin 6. mars 2014: Málið varð umrøtt.
Sigrun Mohr var ikki við í viðgerðini av hesum málið.
Mentamálanevndin 10. april 2014: Málið varð umrøtt.
Ískoyti:
Málið um staðseting av Musikkskúlanum verður tikið upp til nýggja viðgerð. Víst er á aðrar
staðsetingarmøguleikar í Havn enn í Sortudíki, eisini við í størstan mun at brúka verandi
prosjekt.	
  

Blað nr.: 38
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

Mentamálanevndin 22. mai 2014: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson og Bogi Andreasen, heitir á býráðið um at broyta staðsetingina av
Musikkskúlanum til Landavegin, matr.nr. 917.
Ein minniluti, Jógvan Arge og Halla Samuelsen, tekur støðu á býráðsfundi. 	
  
Býráðsfundir 22. mai 2014: Atkvøtt varð um broytingaruppskot frá Jógvan Arge, um at
býráðið samtykkir at staðfesta ta staðseting, sum býráðið áður hevur samtykt fyri
musikkskúlan, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Halla Samuelsen, Jákup Dam og Marin Katrina
Frýdal
Ímóti atkvøddu: Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Rúni Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Sjúrður Olsen, og Heðin Mortensen
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli í mentamálanevndini, ið varð einmælt samtykt.
Ískoyti:
Ráðgevin hevur arbeitt við nýggju staðsetingini av Musikkskúlanum á matr. nr. 917, og við
atkomuviðurskiftum og parkering. Uppskot verður lagt fyri nevndina til viðgerðar.
Staðsetingin reisir spurningar um fígging av vegagerðini í samband við byggingina. 	
  
Tekniska nevnd 17. juni 2014: Útsett.
Ískoyti:	
  
Bygginevndin	
  fyri	
  nýggjum	
  Musikkskúla	
  hevur	
  á	
  fundi	
  19.	
  juni	
  2014	
  viðgjørt	
  uppskot	
  til	
  disponering	
  av	
  
grundøkinum,	
   herundir	
   atkomuviðurskifti	
   bæði	
   til	
   sjálvan	
   skúlan	
   og	
   víðari	
   til	
   aðra	
   bygging	
   í	
   økinum	
  
seinni	
  (ítróttarhøll	
  og	
  fólkaskúli),	
  parkering	
  og	
  staðseting	
  av	
  sjálvum	
  bygninginum.	
  	
  
	
  
Nevndin	
   tekur	
   í	
   høvuðsheitum	
   undir	
   við	
   uppskotinum	
   til	
   staðseting	
   og	
   økisdisponering.	
   Nevndin	
  
viðmerkir,	
   at	
   í	
   mun	
   til	
   vegatkomu	
   til	
   bygningin	
   skal	
   tryggjast,	
   at	
   nokk	
   av	
   plássi	
   er	
   til	
   at	
   byggja	
  
ítróttahøll	
  á	
  grannastykkinum	
  omanfyri.	
  Í	
  mun	
  til	
  vindviðurskifti	
  varð	
  møguleikin,	
  at	
  snara	
  bygningin	
  
nakað,	
   nevndur,	
   ella	
   at	
   hetta	
   verður	
   loyst	
   á	
   annan	
   hátt	
   við	
   teirri	
   staðseting,	
   bygningurin	
   sambært	
  
uppskotinum	
  nú	
  hevur.	
  
	
  
Tilmæli:	
  
Trivnaðarstjórin	
   og	
   tekniski	
   stjórin	
   mæla	
   til	
   prinsippiella	
   góðkenning	
   av	
   staðsetingini,	
   atkomu-‐	
   og	
  
parkeringsviðurskiftunum	
  og	
  skipan	
  av	
  økinum	
  annars.	
  	
  
Tekniska nevnd 23. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Gjørt er uppskot til fyribils vegatkomu frá Landavegnum sum alternativ til endaligu atkomuna
frá Hans Andriasar gøtu, sum bygginevndin á undanfarna fundi samtykti, og sum tekniska
nevnd hevur samtykt 23. juni 2014. Í hesum liggur, at endaliga vegatkoman til alt økið, har
komandi Vesturskúli eisini skal byggjast, er verkætlan fyri seg. Bygginevndin var samd um at
gera fyribils atkomuveg til musikkskúlan frá Landavegnum nú, og at endalig vegaføring ikki er
við í hesi verkætlan. 	
  

Blað nr.: 39
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

Ferðslunevndin 18. september 2014: Útsett.	
  
Ferðslunevndin 26. september 2014: Uppskotið frá bygginevndini var umrøtt. Mett verður
at tað er neyðugt at fáa útvegað ítøkiligari upplýsingar, at leggja fyri nevndina aftur, um
virksemið á økinum og hvat tað viðførir av ferðslutrýsti, soleiðis at ein meting kann gerast av
ferðslutekniskum loysnum fyri alt økið kring skúladepilin sambært framskrivaðum
ferðsluútrokningum.
Kunnað verður um málið.	
  
Tekniska nevnd 8. oktober 2014: Kunnað varð um málið. Málið verður tikið uppaftur á
næsta fundi.	
  
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið.	
  
Fíggjarnevnd 22. oktober 2014: Borgarstjórin greiddi frá málinum.	
  
Ferðslunevndin 28. oktober 2014: Vísandi til væntað økt ferðslutrýst á økinum m.a. við
Landavegin, mælir ferðslunevndin til at taka undir við ætlanini hjá bygginevndini fyri
musikkskúlan sum eina fyribilsloysn. Nevndin vísir tó á, at ein endalig loysn á
ferðsluviðurskiftunum kring musikkskúlan eigur at verða gjørd við atliti til øki til busslummar á
Landavegnum, áðrenn miðnámsskúlin í Marknagili verður tikin í nýtslu.
Ískoyti:
Bygginevndin hevur í samtykt 22. oktober 2014 at mæla mentamálanevndini til at taka
uppaftur áður gjørda samtykt um útbjóðingarhátt, so at arbeiðið verður boðið út í
høvuðsentreprisu.
Tilmæli:
Tekniska fyrisiting mælir til at bjóða arbeiðið út í innbodnaðari høvuðsarbeiðstøku.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at taka undir við ferðslunevndini.	
  
Tekniska nevnd 5. november 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Mentamálanevndin 05. november 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá teknisku
fyrisiting at bjóða arbeiðið út í innbodnaðari høvuðsarbeiðstøku og beina málið í býráðið um
fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevnd 12. november 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og bjóða
arbeiðið út í innbodnari høvuðsarbeiðstøku og at beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundir 20. november 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:	
  
Bygginevndin	
  fyri	
  nýggjum	
  Musikkskúla	
  hevur	
  á	
  fundi	
  30.	
  mars	
  2015	
  mælt	
  til,	
  at	
  hesir	
  6	
  verða	
  bodnir	
  
inn	
  til	
  heildararbeiðstøku:	
  
	
  
1. Articon	
  
2. J	
  &	
  K	
  Petersen	
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Búsetur	
  
Húsavarðatænastan	
  
TG-‐Verk	
  
MT	
  Højgaard	
  

og at beina málið í mentamálanevndina.	
  
Mentamálanevndin 07. april 2015: Samtykt at taka undir við ískoytinum og beina málið í
fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevnd 18. maj 2015: Samykt at taka undir við mentamálanevndini.
Ískoyti:
Bygginevndin fyri nýggjum musikkskúla hevur umbiðið broytt prosjekt til tess at bøta um teir
manglar, sum mett var, at upprunaprosjektið hevði í mun til orkesturhølið, umsiting v.m.
Ráðgevin hevur latið gera uppskot til broytt prosjekt, har orkesturhølið er vaksið við 226
bruttofermetrum og høvuðsbygningurin við 210 bruttofermetrum, samlað øking 436
bruttofermetrar. Sambært uppskotinum er samlaða byggingin 2.599 bruttofermetrar.
Orkesturhølið er víðkað og broytt, so at pallplássið er 9x18 m umframt aðrar backstage
hentleikar. Orkesturhølið rúmar nú uml. 348 áhoyrarum.
Tidnan í høvuðsbygningingum er gjørd størri, somuleiðis skarðið. Hetta gevur størri høli til
umsiting og lærarar á báðum hæddum og omaná tidnuni, rúmligari inngongdir og foyer. Eisini
goymslurnar gerast fleiri.
Sambært kostnaðarmeting verða HVÚ kr. XX mió.
Bygginevndin hevur á fundi 9. mars 2016 samtykt at bjóða dagførda projektið út í
høvuðsarbeiðstøku og at hækka íløgukarmin fyri HVÚ til kr. XX mió.
	
  
Mentamálanevndin 16. mars 2016: Samtykt at taka undir við bygginevndini og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevndin 17. marts 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur fyri læstum hurðum 17. mars 2016: Einmælt samtykt
Býráðsfundur 17. mars 2016: Kunna varð um, at býráðið fyri læstum hurðum einmælt hevði
samtykt at bjóða projekti út í høvuðsarbeiðstøku við ásettum íløgukarmi.
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Mentamálanevndin 10. april 2014: Málið varð umrøtt.
Ískoyti:
Málið um staðseting av Musikkskúlanum verður tikið upp til nýggja viðgerð. Víst er á aðrar
staðsetingarmøguleikar í Havn enn í Sortudíki, eisini við í størstan mun at brúka verandi
prosjekt.	
  
Mentamálanevndin 22. mai 2014: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson og Bogi Andreasen, heitir á býráðið um at broyta staðsetingina av
Musikkskúlanum til Landavegin, matr.nr. 917.
Ein minniluti, Jógvan Arge og Halla Samuelsen, tekur støðu á býráðsfundi. 	
  
Býráðsfundir 22. mai 2014: Atkvøtt varð um broytingaruppskot frá Jógvan Arge, um at
býráðið samtykkir at staðfesta ta staðseting, sum býráðið áður hevur samtykt fyri
musikkskúlan, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 8 ímóti.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Halla Samuelsen, Jákup Dam og Marin Katrina
Frýdal
Ímóti atkvøddu: Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Rúni Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Sjúrður Olsen, og Heðin Mortensen
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli í mentamálanevndini, ið varð einmælt samtykt.
Ískoyti:
Ráðgevin hevur arbeitt við nýggju staðsetingini av Musikkskúlanum á matr. nr. 917, og við
atkomuviðurskiftum og parkering. Uppskot verður lagt fyri nevndina til viðgerðar.
Staðsetingin reisir spurningar um fígging av vegagerðini í samband við byggingina. 	
  
Tekniska nevnd 17. juni 2014: Útsett.
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Ískoyti:	
  
Bygginevndin	
  fyri	
  nýggjum	
  Musikkskúla	
  hevur	
  á	
  fundi	
  19.	
  juni	
  2014	
  viðgjørt	
  uppskot	
  til	
  disponering	
  av	
  
grundøkinum,	
   herundir	
   atkomuviðurskifti	
   bæði	
   til	
   sjálvan	
   skúlan	
   og	
   víðari	
   til	
   aðra	
   bygging	
   í	
   økinum	
  
seinni	
  (ítróttarhøll	
  og	
  fólkaskúli),	
  parkering	
  og	
  staðseting	
  av	
  sjálvum	
  bygninginum.	
  	
  
	
  
Nevndin	
   tekur	
   í	
   høvuðsheitum	
   undir	
   við	
   uppskotinum	
   til	
   staðseting	
   og	
   økisdisponering.	
   Nevndin	
  
viðmerkir,	
   at	
   í	
   mun	
   til	
   vegatkomu	
   til	
   bygningin	
   skal	
   tryggjast,	
   at	
   nokk	
   av	
   plássi	
   er	
   til	
   at	
   byggja	
  
ítróttahøll	
  á	
  grannastykkinum	
  omanfyri.	
  Í	
  mun	
  til	
  vindviðurskifti	
  varð	
  møguleikin,	
  at	
  snara	
  bygningin	
  
nakað,	
   nevndur,	
   ella	
   at	
   hetta	
   verður	
   loyst	
   á	
   annan	
   hátt	
   við	
   teirri	
   staðseting,	
   bygningurin	
   sambært	
  
uppskotinum	
  nú	
  hevur.	
  
	
  
Tilmæli:	
  
Trivnaðarstjórin	
   og	
   tekniski	
   stjórin	
   mæla	
   til	
   prinsippiella	
   góðkenning	
   av	
   staðsetingini,	
   atkomu-‐	
   og	
  
parkeringsviðurskiftunum	
  og	
  skipan	
  av	
  økinum	
  annars.	
  	
  
Tekniska nevnd 23. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Gjørt er uppskot til fyribils vegatkomu frá Landavegnum sum alternativ til endaligu atkomuna
frá Hans Andriasar gøtu, sum bygginevndin á undanfarna fundi samtykti, og sum tekniska
nevnd hevur samtykt 23. juni 2014. Í hesum liggur, at endaliga vegatkoman til alt økið, har
komandi Vesturskúli eisini skal byggjast, er verkætlan fyri seg. Bygginevndin var samd um at
gera fyribils atkomuveg til musikkskúlan frá Landavegnum nú, og at endalig vegaføring ikki er
við í hesi verkætlan. 	
  
Ferðslunevndin 18. september 2014: Útsett.	
  
Ferðslunevndin 26. september 2014: Uppskotið frá bygginevndini var umrøtt. Mett verður
at tað er neyðugt at fáa útvegað ítøkiligari upplýsingar, at leggja fyri nevndina aftur, um
virksemið á økinum og hvat tað viðførir av ferðslutrýsti, soleiðis at ein meting kann gerast av
ferðslutekniskum loysnum fyri alt økið kring skúladepilin sambært framskrivaðum
ferðsluútrokningum.
Kunnað verður um málið.	
  
Tekniska nevnd 8. oktober 2014: Kunnað varð um málið. Málið verður tikið uppaftur á
næsta fundi.	
  
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið.	
  
Fíggjarnevnd 22. oktober 2014: Borgarstjórin greiddi frá málinum.	
  
Ferðslunevndin 28. oktober 2014: Vísandi til væntað økt ferðslutrýst á økinum m.a. við
Landavegin, mælir ferðslunevndin til at taka undir við ætlanini hjá bygginevndini fyri
musikkskúlan sum eina fyribilsloysn. Nevndin vísir tó á, at ein endalig loysn á
ferðsluviðurskiftunum kring musikkskúlan eigur at verða gjørd við atliti til øki til busslummar á
Landavegnum, áðrenn miðnámsskúlin í Marknagili verður tikin í nýtslu.
Ískoyti:
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Bygginevndin hevur í samtykt 22. oktober 2014 at mæla mentamálanevndini til at taka
uppaftur áður gjørda samtykt um útbjóðingarhátt, so at arbeiðið verður boðið út í
høvuðsentreprisu.
Tilmæli:
Tekniska fyrisiting mælir til at bjóða arbeiðið út í innbodnaðari høvuðsarbeiðstøku.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at taka undir við ferðslunevndini.	
  
Tekniska nevnd 5. november 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Mentamálanevndin 05. november 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá teknisku
fyrisiting at bjóða arbeiðið út í innbodnaðari høvuðsarbeiðstøku og beina málið í býráðið um
fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevnd 12. november 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og bjóða
arbeiðið út í innbodnari høvuðsarbeiðstøku og at beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundir 20. november 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:	
  
Bygginevndin	
  fyri	
  nýggjum	
  Musikkskúla	
  hevur	
  á	
  fundi	
  30.	
  mars	
  2015	
  mælt	
  til,	
  at	
  hesir	
  6	
  verða	
  bodnir	
  
inn	
  til	
  heildararbeiðstøku:	
  
	
  
7. Articon	
  
8. J	
  &	
  K	
  Petersen	
  
9. Búsetur	
  
10. Húsavarðatænastan	
  
11. TG-‐Verk	
  
12. MT	
  Højgaard	
  
og at beina málið í mentamálanevndina.	
  
Mentamálanevndin 07. april 2015: Samtykt at taka undir við ískoytinum og beina málið í
fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevnd 18. maj 2015: Samykt at taka undir við mentamálanevndini.
Ískoyti:
Bygginevndin fyri nýggjum musikkskúla hevur umbiðið broytt prosjekt til tess at bøta um teir
manglar, sum mett var, at upprunaprosjektið hevði í mun til orkesturhølið, umsiting v.m.
Ráðgevin hevur latið gera uppskot til broytt prosjekt, har orkesturhølið er vaksið við 226
bruttofermetrum og høvuðsbygningurin við 210 bruttofermetrum, samlað øking 436
bruttofermetrar. Sambært uppskotinum er samlaða byggingin 2.599 bruttofermetrar.
Orkesturhølið er víðkað og broytt, so at pallplássið er 9x18 m umframt aðrar backstage
hentleikar. Orkesturhølið rúmar nú uml. 348 áhoyrarum.
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Tidnan í høvuðsbygningingum er gjørd størri, somuleiðis skarðið. Hetta gevur størri høli til
umsiting og lærarar á báðum hæddum og omaná tidnuni, rúmligari inngongdir og foyer. Eisini
goymslurnar gerast fleiri.
Sambært kostnaðarmeting verða HVÚ kr. XX mió.
Bygginevndin hevur á fundi 9. mars 2016 samtykt at bjóða dagførda projektið út í
høvuðsarbeiðstøku og at hækka íløgukarmin fyri HVÚ til kr. XX mió.
	
  
Mentamálanevndin 16. mars 2016: Samtykt at taka undir við bygginevndini og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevndin 17. marts 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.	
  
Ískoyti:
Útbjóðing av Musikkskúlanum.
Annfinn Brekkstein bað um at fáa málið á skrá við atliti til at loyva fyritøkuni Sp/f Eysturlon at
luttaka í sambandi við, at ætlanin er at bjóða arbeiðið at byggja Musikkskúlan út.
Býráðsfundur 23. august 2016: Samtykt at taka undir við, at Sp/f Eysturlon kann bjóða upp
á arbeiðið at byggja Musikkskúlan, treytað av, at umsitingin metir fyritøkuna vera føra fyri
átaka sær arbeiðið.
Ískoyti
Samtyktar játtanir inn á løgujáttanina L51002 í alt síðan 2009 eru kr. 6.216.000. Bókað nýtsla
hesi árini pr. ultimo oktober 2016 er kr. 7.535.661, ið gevur eina meirnýtslu uppá kr.
1.334.830. Harumframt skal roknast projektumsiting kr. 40.000, samlað kr. 1.374.830.
Meirnýtslan verður at fíggja av løgukarminum 5175 Musikkskúlin, har játtan er tøk.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 1.400.000 av løgukarminum 5175
Musikkskúlin til løgukontu L51002 Musikkskúlin útvegan av hølum.
	
  
Mentamálanevndin 24. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina
Fíggjarnevndin 29. november 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur 30. november 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Hin 25. november 2016 var lisitatión fyri byggingini av nýggjum musikkskúla. Sjey fyritøkur
vórðu bodnar at bjóða, og inn komu fimm tilboð. Úrslitið av lisitatiónini var hetta:
Húsavarðatænastan
MT Højgaard
Búsetur

kr. 63.881.746,54
kr. 68.412.026
kr. 69.902.472
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kr. 72.999.193
kr. 76.898.007

Kostnaðarmetingin ljóðaði uppá kr. 60.000.000. Talan er um handverkaraútreiðslur (HVÚ).
Kontrast og ráðgevaratoymið hava eftirmett tilboðini. Øll tilboð lúka útboðstreytirnar.
Niðurstøðan er, at samanumtikið fyri øll fak er tilboðið hjá Húsavarðatænastuni, sum hevði
lægsta tilboð, sera gott. Mælt verður til, at sáttmálasamráðingar verða við
Húsavarðatænastuna.
Byggitíðarskeiðið er ætlandi 21 mðr.
Bygginevndin hevur á fundi 5. desember 2016 einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum
frá ráðgevanum og at beina málið í mentamálanevndina.
Fyrisitingin viðmerkir, at fígging til at byggja musikkskúlan er ikki tøk í íløgujáttanini. Mett
verður, at til ber ikki at fara í ítøkiligar sáttmálasamráðingar um arbeiðstøku á hesum
grundarlagi. Kannað eigur at verða, um lægsti tilboðsgevi Húsavarðatænatan vil standa við
tilboðið til fíggingin er avklárað.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at útvega samlaða fígging til
byggiverkætlanina fyrst, áðrenn farið verður undir sáttmálasamráðingar við lægsta
tilboðsgeva Húsavarðatænastan.
	
  
Mentamálanevndin 6. desember 2016: Nevndin samtykti at fara undir sáttmálasamráðingar
við lægsta tilboðsgevaran og beina málið í fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevndin 07. december 2016: Samtykt at fara undir sáttmálasamráðingar við lægsta
tilboðsgevaran, og samstundis vísir fíggjarnevndin á samtyktina um meirinntøkur í sambandi
við figgjarætlanina 2017.	
  
Býráðsfundur 15. desember 2016: Atkvøtt varð um tilmæli frá Boga Andreasen, um at
útvega samlaða fígging til byggiverkætlanina fyrst, áðrenn farið verður undir
sáttmálasamráðingar við lægsta tilboðsgeva Húsavarðatænastan, ið fall við einari atkvøðu
fyri og og 9 ímóti.
Fyri atkvøddi:
Bogi Andreasen.
Ímóti atkvøddu:
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrun
Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein og Jógvan Arge.
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Greiddu ikki atkvøðu:
Sjúrður Olsen, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal

Síðan varð atkvøtt tilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð einmæltsamtykt.
Ískoyti:
Mælt verður til at skipa bygginevndina fyri nýggjum musikkskúla samsvarandi vanligu
mannagongdini fyri verkætlanir, har býráðið velur tveir limir.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla býráðnum til at velja tveir limir í bygginevndina
til musikkskúlan.
	
  
Býráðsfundur 26. januar 2017: Tikið av skrá.
	
  
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu Marin Katrina Frídal og Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Víst verður til býráðssamtykt 15. desember 2016 um sáttmálasamráðingar við lægsta
tilboðsgevan Húsavarðatænastan.
Hesar eru nú lidnar. Upprunatilboðið ljóðaði uppá 63.881.749,54 u/mvg. Sáttmálatilboðið
ljóðar uppá 64.059.807,00 u/mvg, ein hækking á kr. 178.057,46. Aftaná gjølla gjøgnumgongd
av tilboðnum við arbeiðstakara er komið fram til, at nakað av leiðingsnøgdum,
betongnøgdum, gipsplátunøgdum og broyttar styrkingar undir vindeygum skulu leggjast
afturat, tí prísmunurin.
Aftrat arbeiðstøkusáttmálanum er gjørdur høvuðsráðgevarasáttmáli við Kontrast um eftirlit og
byggileiðslu v.m., hetta samsvarandi optión í tí ráðgevarasáttmála, sum býráðið samtykti 28.
juni 2012.
Samlað kostnaðarmeting fyri alla verkætlanina er kr. 96,5 mió. Fíggjartørvur árini 2017-2019
íroknað mvg, handverkararelateraðar útreiðslur, verktætlanarleiðslu, listprýði, innbúgv v.m. er
kr. 88,8 mió, harav kr. 26,1 mió er játtað á íløguætlanini fyri inniverandi fíggjarár. Væntað
verður, at tørvur er á kr. 44,7 mió í 2018 og kr. 18,0 í 2019.
Bygginevndin 14. mars 2017: Bygginevndin samtykti at mæla mentamálanevndini til at
góðkenna uppskotið til arbeiðstøkusáttmála og ráðgevarasáttmála. Harumframt verður mælt
til, at prís- og lønarvøkstur verður læstur til kr. 2 mió., sum verða útgoldnar við avhending.
Ískoyti:
Víst verður til samtyktina í bygginevndini. Víst verður somuleiðis á samlaða fíggjartørvin árini
2017-2019, sum er kr. 88,8 mió, harav kr. 26,1 mió eru tøkar á íløgujáttanini fyri inniverandi
fíggjarár. Eftir at fíggja eru kr. 62,7 mió.
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæltu til mentamálanevndarfundin 6. desember 2016
til at útvega samlaðu fíggingina til byggiverkætlanina, áðrenn farið verður undir
sáttmálasamráðingar við lægsta tilboðsgeva. Hetta varð ikki eftirlíkað. Nú samráðingarnar
eru lidnar og støða skal takast til arbeiðstøkusáttmála v.m., vilja trivnaðarstjórin og
mentamálaleiðarin enn einaferð mæla til at útvega samlaðu fíggingina til byggiverkætlanina
fyrst og áðrenn nakað byggiarbeiði kann byrja.
	
  
Mentamálanevndin 15. mars 2017: Samtykt at mæla til at góðkenna uppskotið til
arbeiðstøkusáttmála og ískoytisráðgevarasáttmála. Eisini samtykt at mæla til, at prís- og
lønarvøksturin verður læstur til kr. 2 mió, sum verða útgoldnar við avhending. Nevndin mælir
harumframt til, at játtaðar verða kr. 26,1 mió av íløgujáttanini 2017 løgukontu 5175 til L51002
Musikkskúlin, útvegan av hølum, og at játtaðar verða kr. 44,7 mió á íløgujáttanini fyri 2018 og
kr. 18,0 mió í íløgujáttanini fyri 2019 til endamálið, og beina málið í býráðið um
fíggjarnevndina. 	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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99/17 Vegamótið Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka
Viðgjørt av
1 Ferðslunevndin
2 Tekniska nevnd
3 Tekniska nevnd
4 Fíggjarnevndin
5 Býráðsfundur
6 Tekniska nevnd
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur

Fundardagur
26.05.2015
03.06.2015
10.02.2016
17.02.2016
25.02.2016
14.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
63/15
69/15
12/16
78/16
49/16
17/17
69/17
99/17

Journalnr.
15/01756-1
15/01756-1
15/01756-1
15/01756-1
15/01756-1
15/01756-1
15/01756-1
15/01756-1

Málslýsing:

Í
sambandi
við
at
betra
um
ferðslutrygdina
við
vegamótið
Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka, hevur umsitingin gjørt eitt uppskot, har hávateninar
verða fluttar út á Bøkjarabrekku, so útsýnið til vinstru verður betrað. Bøkjarabrekka
verður í tí sambandi smalkað, soleiðis at vegbreiddin við vegamótið verður 6,5 m.
Tilmæli:
Ferðslunevndin skal taka støðu til uppskotið 15/01756-2.
Ferðslunevndin 26. mai 2015: Nevndin tekur undir við framlagda uppskoti. Málið beint í
teknisku nevnd.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við ferðslunevndini at,

hávatenninar ovast uppi á Tinghúsvegnum verða fluttar longur út á Bøkjarabrekku, so
útsýnið til vinstru verður betrað.	
  
Tekniska nevnd 03. juni 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Gongubreytin og kantsteinarnir í norðaru síðu á Bøkjarabrekku treingja til ábøtur og sama er
við gongubreytini og kantsteinunum í sunnaru síðu, fyri tann partin sum er vestan fyri
Tinghúsvegin.
Betur

er

um

hesar

ábøtur

verða

gjørdar,

Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka verða fluttar
undanfarnu samtykt hjá teknisku nevnd.

áðrenn

út

á

hávatenninar

á

Bøkjarabrekku,

vegamótinum

samsvarandi

Umsitingin hevur ynski um at fáa útvegað pening til at útføra omanfyri nevnda arbeiði
og heimild til at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión ella undirhondsboð.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at játtaðar verða kr. 1 mió. Av
íløgujáttanini fyri 2016 á kto. 8175 Aðrar verkætlanir til útbjóðingartilfar í sambandi
við ábøtur á gongubreytirnar í Bøkjarabrekku og at beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.

Blað nr.: 49
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

Málslýsing:

Í
sambandi
við
at
betra
um
ferðslutrygdina
við
vegamótið
Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka, hevur umsitingin gjørt eitt uppskot, har hávateninar
verða fluttar út á Bøkjarabrekku, so útsýnið til vinstru verður betrað. Bøkjarabrekka
verður í tí sambandi smalkað, soleiðis at vegbreiddin við vegamótið verður 6,5 m.
Tilmæli:
Ferðslunevndin skal taka støðu til uppskotið 15/01756-2.
Ferðslunevndin 26. mai 2015: Nevndin tekur undir við framlagda uppskoti. Málið beint í
teknisku nevnd.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við ferðslunevndini at,

hávatenninar ovast uppi á Tinghúsvegnum verða fluttar longur út á Bøkjarabrekku, so
útsýnið til vinstru verður betrað.	
  
Tekniska nevnd 03. juni 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Gongubreytin og kantsteinarnir í norðaru síðu á Bøkjarabrekku treingja til ábøtur og sama er
við gongubreytini og kantsteinunum í sunnaru síðu, fyri tann partin sum er vestan fyri
Tinghúsvegin.
Betur

er

um

hesar

ábøtur

verða

gjørdar,

Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka verða fluttar
undanfarnu samtykt hjá teknisku nevnd.

áðrenn

út

á

hávatenninar

á

Bøkjarabrekku,

vegamótinum

samsvarandi

Umsitingin hevur ynski um at fáa útvegað pening til at útføra omanfyri nevnda arbeiði
og heimild til at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión ella undirhondsboð.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at játtaðar verða kr. 1 mió. Av
íløgujáttanini fyri 2016 á kto. 8175 Aðrar verkætlanir til útbjóðingartilfar í sambandi
við ábøtur á gongubreytirnar í Bøkjarabrekku og at beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.
Málslýsing:

Í
sambandi
við
at
betra
um
ferðslutrygdina
við
vegamótið
Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka, hevur umsitingin gjørt eitt uppskot, har hávateninar
verða fluttar út á Bøkjarabrekku, so útsýnið til vinstru verður betrað. Bøkjarabrekka
verður í tí sambandi smalkað, soleiðis at vegbreiddin við vegamótið verður 6,5 m.
Tilmæli:

Blað nr.: 50
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Formansins merki:

Ferðslunevndin skal taka støðu til uppskotið 15/01756-2.
Ferðslunevndin 26. mai 2015: Nevndin tekur undir við framlagda uppskoti. Málið beint í
teknisku nevnd.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við ferðslunevndini at,

hávatenninar ovast uppi á Tinghúsvegnum verða fluttar longur út á Bøkjarabrekku, so
útsýnið til vinstru verður betrað.	
  
Tekniska nevnd 03. juni 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Gongubreytin og kantsteinarnir í norðaru síðu á Bøkjarabrekku treingja til ábøtur og sama er
við gongubreytini og kantsteinunum í sunnaru síðu, fyri tann partin sum er vestan fyri
Tinghúsvegin.
Betur

er

um

hesar

ábøtur

verða

gjørdar, áðrenn

Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka verða fluttar
undanfarnu samtykt hjá teknisku nevnd.

út

á

hávatenninar

á

Bøkjarabrekku,

vegamótinum

samsvarandi

Umsitingin hevur ynski um at fáa útvegað pening til at útføra omanfyri nevnda arbeiði
og heimild til at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión ella undirhondsboð.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at játtaðar verða kr. 1 mió. Av
íløgujáttanini fyri 2016 á kto. 8175 Aðrar verkætlanir til útbjóðingartilfar í sambandi
við ábøtur á gongubreytirnar í Bøkjarabrekku og at beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.
Málslýsing:

Í
sambandi
við
at
betra
um
ferðslutrygdina
við
vegamótið
Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka, hevur umsitingin gjørt eitt uppskot, har hávateninar
verða fluttar út á Bøkjarabrekku, so útsýnið til vinstru verður betrað. Bøkjarabrekka
verður í tí sambandi smalkað, soleiðis at vegbreiddin við vegamótið verður 6,5 m.
Tilmæli:
Ferðslunevndin skal taka støðu til uppskotið 15/01756-2.
Ferðslunevndin 26. mai 2015: Nevndin tekur undir við framlagda uppskoti. Málið beint í
teknisku nevnd.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við ferðslunevndini at,

hávatenninar ovast uppi á Tinghúsvegnum verða fluttar longur út á Bøkjarabrekku, so
útsýnið til vinstru verður betrað.	
  
Tekniska nevnd 03. juni 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:

Blað nr.: 51
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

Gongubreytin og kantsteinarnir í norðaru síðu á Bøkjarabrekku treingja til ábøtur og sama er
við gongubreytini og kantsteinunum í sunnaru síðu, fyri tann partin sum er vestan fyri
Tinghúsvegin.
Betur

er

um

hesar

ábøtur

verða

gjørdar,

Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka verða fluttar
undanfarnu samtykt hjá teknisku nevnd.

áðrenn

út

á

hávatenninar

á

Bøkjarabrekku,

vegamótinum

samsvarandi

Umsitingin hevur ynski um at fáa útvegað pening til at útføra omanfyri nevnda arbeiði
og heimild til at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión ella undirhondsboð.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at játtaðar verða kr. 1 mió. Av
íløgujáttanini fyri 2016 á kto. 8175 Aðrar verkætlanir til útbjóðingartilfar í sambandi
við ábøtur á gongubreytirnar í Bøkjarabrekku og at beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.	
  
Málslýsing:

Í
sambandi
við
at
betra
um
ferðslutrygdina
við
vegamótið
Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka, hevur umsitingin gjørt eitt uppskot, har hávateninar
verða fluttar út á Bøkjarabrekku, so útsýnið til vinstru verður betrað. Bøkjarabrekka
verður í tí sambandi smalkað, soleiðis at vegbreiddin við vegamótið verður 6,5 m.
Tilmæli:
Ferðslunevndin skal taka støðu til uppskotið 15/01756-2.
Ferðslunevndin 26. mai 2015: Nevndin tekur undir við framlagda uppskoti. Málið beint í
teknisku nevnd.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við ferðslunevndini at,

hávatenninar ovast uppi á Tinghúsvegnum verða fluttar longur út á Bøkjarabrekku, so
útsýnið til vinstru verður betrað.	
  
Tekniska nevnd 03. juni 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Gongubreytin og kantsteinarnir í norðaru síðu á Bøkjarabrekku treingja til ábøtur og sama er
við gongubreytini og kantsteinunum í sunnaru síðu, fyri tann partin sum er vestan fyri
Tinghúsvegin.
Betur

er

um

hesar

ábøtur

verða

gjørdar,

Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka verða fluttar
undanfarnu samtykt hjá teknisku nevnd.

áðrenn

út

á

hávatenninar

á

Bøkjarabrekku,

vegamótinum

samsvarandi

Umsitingin hevur ynski um at fáa útvegað pening til at útføra omanfyri nevnda arbeiði
og heimild til at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión ella undirhondsboð.
Tilmæli:

Blað nr.: 52
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Formansins merki:

Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at játtaðar verða kr. 1 mió. Av
íløgujáttanini fyri 2016 á kto. 8175 Aðrar verkætlanir til útbjóðingartilfar í sambandi
við ábøtur á gongubreytirnar í Bøkjarabrekku og at beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.	
  
Málslýsing:

Í
sambandi
við
at
betra
um
ferðslutrygdina
við
vegamótið
Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka, hevur umsitingin gjørt eitt uppskot, har hávateninar
verða fluttar út á Bøkjarabrekku, so útsýnið til vinstru verður betrað. Bøkjarabrekka
verður í tí sambandi smalkað, soleiðis at vegbreiddin við vegamótið verður 6,5 m.
Tilmæli:
Ferðslunevndin skal taka støðu til uppskotið 15/01756-2.
Ferðslunevndin 26. mai 2015: Nevndin tekur undir við framlagda uppskoti. Málið beint í
teknisku nevnd.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við ferðslunevndini at,

hávatenninar ovast uppi á Tinghúsvegnum verða fluttar longur út á Bøkjarabrekku, so
útsýnið til vinstru verður betrað.	
  
Tekniska nevnd 03. juni 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Gongubreytin og kantsteinarnir í norðaru síðu á Bøkjarabrekku treingja til ábøtur og sama er
við gongubreytini og kantsteinunum í sunnaru síðu, fyri tann partin sum er vestan fyri
Tinghúsvegin.
Betur

er

um

hesar

ábøtur

verða

gjørdar,

Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka verða fluttar
undanfarnu samtykt hjá teknisku nevnd.

áðrenn

út

á

hávatenninar

á

Bøkjarabrekku,

vegamótinum

samsvarandi

Umsitingin hevur ynski um at fáa útvegað pening til at útføra omanfyri nevnda arbeiði
og heimild til at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitatión ella undirhondsboð.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at játtaðar verða kr. 1 mió. Av
íløgujáttanini fyri 2016 á kto. 8175 Aðrar verkætlanir til útbjóðingartilfar í sambandi
við ábøtur á gongubreytirnar í Bøkjarabrekku og at beina málið, um fíggjarnevndina, í
býráðið.	
  
Tekniska nevnd 10. februar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 17. februar 2016: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 25. februar 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:

Blað nr.: 53
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Vegamótið Tinghúsvegur/Bøkjarabrekka,
leiðslukunningini staðfest eitt avlop uppá kr. 265.605.

skal

lokast,

er

sambært

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið
verður beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	
  
Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið.
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]

Blað nr.: 54
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

100/17 Gamlarætt. Leinging av flótibrúgv til ferðavinnubátar.
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur
5 Vinnunevndin
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur

Fundardagur
01.02.2016
17.02.2016
25.02.2016
17.03.2016
13.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
2/16
70/16
66/16
89/16
12/17
53/17
100/17

Journalnr.
16/00207-1
16/00207-1
16/00207-1
16/00207-1
16/00207-1
16/00207-1
16/00207-1

Málslýsing:
Í 2008 legði Tórshavnar kommuna eina flótibrúgv á Gomlurætt, sum var ætlað til
ferðavinnubátar, sum gjørdu túrar vestanfyri. Eisini skuldi brúgvin brúkast til bátar úr Hesti og
Koltri, sum sigldu um fjørðin.
Tá brúgvin bleiv løgd út, var tað mest Norðlýsið, sum sigldi við ferðafólki.
Síðani er nógv hent, og í dag eru tað 3 feløg, umframt “Norðlýsið”, sum javnan brúka
flótibrúnna í sambandi við túrar, mest til Hest og Koltur. Hetta viðførir at Kolturs- og
Hestbátar, hava trupult at fáa pláss við brúnna.
Í 2015, hava bátarnir, sum sigla við ferðafólki av Gomlurætt, verið hesir:
Rib 62:
2 bátar.
Jab Adventure:
2 bátar
Nax Adventure:
1 bátur
Umframt hesar, hava Silja, Jósup og aðrir ferðafólkabátar brúkt brúnna á Gomlurætt av og á.
Í heyst eru bátar lagstir afturat, og fyri 2016 sær tali av bátum soleiðis út.
Rib 62:
2 bátar
Jab Adventure:
4 bátar
Nax Adventure:
2 bátar
Trýstið á plássini við brúnna var stórt í 2015.
Við enn fleiri bátum, kann væntast at trýstið verður enn størri í 2016.
Tórshavnar havn hevur kannað, hvat tað kostar at leingja ferðavinnubrúnna við 15 metrum
afturat.
Um brúgvin blívur longd, fær hvørt av teimum trimum feløgunum eitt pláss í part, pláss verður
til Norðlýsið ella annan líknandi bát, og pláss verður til tveir bátar úr Koltri og Hesti.
Kostnaðarmeting fyri 15 metrar av flótibrúgv við útlegging er mett til 250.000kr.
Tórshavnar havn hevur verið í samband við Landsverk, sum siga seg vilja viðgera eina
umsókn um loyvi at leingja verðandi flótibrúgv, til vælvild.
Um peningur verður játtaður, og loyvi fæst frá landsverk at leingja brúnna, verður nýggja
brúgvin klár til summarið 2016.

Blað nr.: 55
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

Tað er Tórshavnar kommuna, sum rindar fyri íløgur í bátapláss.
Tilmæli:
Havnarmeistarin mælir til at taka støðu til, um íløgan skal gerast. Um íløgan skal gerast, og
loyvi fæst frá LV, verður mælt til at játta kr. 250.000,- til arbeiðið.
	
  
Vinnunevndin 01. februar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevndin 17. februar 2016: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og játta kr.
250.000, ið verða fluttar av konto 5175, renovatión, á konto 7476, smábátahavnir. Málið beint
í býráðið til tvær viðgerðir. 	
  
Býráðsfundur 25. februar 2016: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini, fyri
síðani at játta útleggið aftur í ár. 	
  
Býráðsfundur 17. mars 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
LV umsitur Gomlurætt, sum í høvuðsheitum er bygd til Teistan, sum røkir sjóvegis sambandi
til Sand- og Heystoynna.
Teistin mælir frá at leggja flótibrúnna á Gomlurætt, og vil LV tí ikki geva loyvi.
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og tann játtaða upphæddin fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin, Gamlarætt leinging av flótibrúgv til ferðavinnubátar, skal lokast, er avlopið kr.
250.000.
Tilmæli:
Havnarmeistarin mælir til, at verkætlanin verður lokað og at málið verður beint í
fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
	
  
Vinnunevndin 13. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við vinnunevndini og at beina málið í
býráðið til kunningar.

Blað nr.: 56
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Formansins merki:

Býráðsfundur 30. mars 2017: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurdsson, Bjørghild Djurhuus,
Helena Dam á Neystabø og Halla Samuelsen
Atkvøddi blankt: Annfinn Brekkstein.

[Lagre]

Blað nr.: 57
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

101/17 Sambindingarvegur Klingran - Tilboð upp á asfaltarbeiði frá
rundkoyringini við endan á Løgmannabreyt og vestur um
útstykkingina Oman Gil
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Tekniska nevnd
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
11.02.2016
17.02.2016
25.02.2016
14.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
23/16
74/16
54/16
16/17
73/17
101/17

Journalnr.
16/00932-8
16/00932-8
16/00932-8
16/00932-8
16/00932-8
16/00932-8

Málslýsing:
Í sambandi við útstykkingina Oman Gil, so er ætlanin at asfaltera part av
sambindingarvegnum Klingran frá rundkoyringini við endan á Løgmannabreyt og vestur um
innkoyringina til nýggju útstykkingina Oman Gil. Talan er í fyrstu syftu um berilag á vegnum
og asfalt á gongubreytini í niðara borð.
Umsitingin hevur heitt á ráðgevan HMP-Consult um at gera útbjóðingartilfar við umbøn um at
bjóða út tveir arbeiðstakarar sum undirhondsboð. Teir bjóðandi eru EM-Asfalt og HJ-Asfalt.
Umsitingin hevur fingið eitt tilboð inn, og tað er frá HJ-Asfalt áljóðandi kr. 769.454,-.
Fíggjarlig viðurskifti
Umsitingin hevur latið gjørt eina samlaða kostnaðarmeting áljóðandi kr. 2.350.000,-, men tá
er roknað við at gera asfaltarbeiðið liðugt og leggja slitlag á sama vegastrekkið og asfaltera
gongubreytina i ovara borð.
Skjøl í málinum
Plantekning og tvørskurðir
Tilboð frá HJ-Asfalt
Samlað kostnaðarmeting

TK j . nr. 16/00932-2
TK j . nr. 16/00932-6
TK j . nr. 16/00932-7

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 2.500.000,- til arbeiðið, sum
samsvarar við planløgdu játtanina fyri íløgur í 2016, §6, kto. 8175 Klingran, og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Tekniska nevnd 11. februar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 17. februar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 25. februar 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
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Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Sambindingarvegur/Kringlan asfalt, skal lokast, er sambært leiðslukunningini
staðfest eitt avlop uppá kr. 1.564.839.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at verkætlanin verður lokað og at málið
verður beint í fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið til kunningar.
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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102/17
Átak parkeringspolitikkur - Parkeringsloyvir til íbúgvar í miðbýnum

Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Tekniska nevnd
3 Tekniska nevnd
4 Býráðsfundur
5 Ferðslunevndin
6 Tekniska nevnd
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur
9 Tekniska nevnd
10 Fíggjarnevndin
11 Býráðsfundur

Fundardagur
04.05.2016
01.06.2016
30.08.2016
12.09.2016
22.09.2016
11.10.2016
22.02.2017
02.03.2017
14.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
51/16
62/16
83/16
232/16
42/16
101/16
40/17
79/17
20/17
65/17
102/17

Journalnr.
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1
16/01724-1

Málslýsing:
Kommunan hevur við parkeringspolitikkinum samtykt at veita íbúgvum, sum búgva innanfyri
parkeringssonuna og ikki hava møguleika at parkera á egnum bústaði, parkeringsloyvi.
Treytir til tann, sum søkir (loyvishavara):
o skal vera privatpersónur
o skal hava bústað innanfyri umrøddu parkeringssonu, og bústaðurin hevur ikki
parkeringsmøguleikar*
o skal vera eigari av bilinum, sum søkir parkeringsloyvi, og bilurin skal vera skrásettur á
bústaðnum
o bilurin skal vera undir 3500 kg
o *Um kostnaðurin fyri at gera parkeringspláss á egnum bústaði hjá loyvishavara kann
gerast fyri uml, upp til 50.000,-, verður umsóknin ikki játtað.
Tað verður bert 1 parkeringsloyvi útskrivað pr. bústað.
Um eigarin av bilinum ikki er eigari av húsinum, skal hann hava samtykki frá eigaranum av
húsinum.
Á borgarafundi á Reinsarínum 18.04.2016, við heitinum parkeringsviðuskiftir í miðbýnum, var
góð undirtøka at fáa parkeringsloyvisskipanina setta í verk.
Arbeiðsuppgávur:

1.
2.
3.
4.

Kunning til tey sum koma í sonuna
Reglugerð
Kunning á Heimasíðuni
Møguligur kostnaður
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5. Atgongd til møguliga gjaldskipan
6. Uppsetan av talgildum umsóknarskjali
7. Innanhýsis mannagongdir og kunnleiki til parkeringsloyvir, starvsfólk í
snarskivuni
8. Innanhýsis mannagongdir og kunnleiki til parkeringsloyvir, starvsfólk á
Teknisku fyrisiting
9. Faldari
10. Orðing av svarskrivi, við parkeringsloyvi (við skelti at seta í rútin)
11. Orðing av svarskrivi, til tey sum ikki uppfylla treytirna
12. Keypa plastlummar til parkeringsloyvi
13. Kærumøguleikar
14. Atgongd frá Akstovuni.
Ì sambandi við at áseta gjald fyri parkeringsloyvini, so er at siga, at tað er umráðandi at hava
fyri eygað, at kommunan hevur eina skyldu at halda seg til prinsippið, um at gjaldið skal
”hvíla í sær sjálvum” – hvørki meira ella minni. Um ikki lógarheimild fyriliggur fyri at krevja
gjøld, skal kommunan halda seg til prinsippið um, at gjaldið skal hvíla í sær sjálvum. Hetta
merkir, at kommunan skal halda seg til kostprísin, tað má hvørki takast meiri fyri loyvini, enn
tað kostar at veita tey og heldur ikki minni.
Tá vit kenna neyva grundarlagið fyri skipanini, og sostatt ikki vita hvussu nógvir borgarar fara
at gera gagn burturúr skipanini, so verður neyðugt at seta ein fyribils kostnað. Mett verður, at
veiting og umsiting av parkeringsloyvunum kemur at kosta um tær 800 kr. árliga fyri hvørt
loyvi. Hesin kostnaðurin má síðani eftirmetast, tá skipanin er komin at virka, og í seinasta lagi
um eitt ár, fyri at tryggja okkum at rætta gjaldið verður kravt.
Tilmæli:
Tekniski
stjórin,
býararkitekturin
og
parkeringsloyvisskipanina í verk skjótast.

býarverkfrøðingurin

mæla

til

at

seta

Tekniska nevnd 04. mai 2016: Málið umrøtt og verður viðgjørt aftur á næsta fundi.
Ískoyti:	
  
Parkeringsloyvir geva rætt til at parkera á øllum parkeringsbásum við tíðarsonuni 2 t og 8 t, í
miðbýarsonuni (sona 1), sí kort nr. 16/01724-4, óavmarkaða tíð.	
  
Tekniska nevnd 01. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum um at geva
borgarunum rætt til at parkera á øllum parkeringsbásum við tíðarsonuni 2 t og 8 t, í
miðbýarsonuni sambært korti nr. 16/01724-4. Nevndin ynskir at sonan til parkeringsloyvi skal
økjast til m.a. at fevna um Rabarbukvarterið og Undir Pisuvarða/Tinghúsvegur at leggja fyri
nevndina aftur.
Ískoyti:
Umsitingin hevur kannað, hvussu nógvir bilar eru skrásettir, hvussu privatu og almennu
parkerings umstøðurnar eru í Rabarbukvarterinum, undir Pisuvarða og á Tinghúsvegnum.
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Um parkeringssonan verður víðkað mál nr.: 16/01727 og parkeringsloyvir eisini skulu umfata
íbúgvar í nevnda øki viðførir tað:

o Uppmerkjan av uml. 50 nýggjum parkeringsbásum
o Uppsetan av nýggjum skeltum
o Størri arbeiðsøki hjá parkeringsvørðum
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at nevndin samtykkir at veita íbúgvum í verandi
sonu parkeringsloyvir. Og tá mál nr. 16/01727, Víðkan av sonuni er avgreitt, at víðka
loyvisveitanina eisini at fevna um íbúgvarnar í Rabarbukvarterinum, undir Pisuvarða og á
Tinghúsvegnum.	
  
Tekniska nevnd 30. august 2016: Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Sigrun Mohr og Helena D.
á Neystabø, samtykti at taka undir við tilmælinum, tó so at víðkanin av sonuni verður framd í
seinasta lagi 1. januar 2017.
Ein minniluti, Marin Katrina Frýdal, vísir til samtyktina í teknisku nevnd 1. juni 2016, at sonan
til parkeringsloyvi umfatar eisini Rabarbukvarterið og undir Pisuvarða/Tinghúsvegur, ið eisini
fáa parkeringsloyvi beinanveg og krevur málið fyri býráðið.
Ein annar minniluti, Bogi Andreasen, tekur støðu á seinni fundi.	
  
Býráðsfundur 12. september 2016: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Sjúrður Olsen, um at
beina málið í ferðslunevndina, ið fall við 6 atkvøðum fyri og 6 ímóti
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Sjúrður Olsen, Jákup
Dam og Marin Katrina Frýdal
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild
Neystabø, Sigrun Mohr og Halla Samuelsen.

Djurhuus, Helena Dam á

Greiddi ikki atkvøðu: Tróndur Sigurðsson.
Síðan varð atkvøtt um tilmæli frá Annfinn Brekkstein, um at beina málið í teknisku nevnd og í
ferðslunevndina til ummælis, ið varð samtykt við 7 atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge, Helena Dam á Neystabø, Bogi
Brekkstein, Sjúrður Olsen, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild
Halla Samuelsen.

Andreasen, Annfinn

Djurhuus, Sigrun Mohr og

Greiddi ikki atkvøðu: Tróndur Sigurðsson.	
  
Ferðslunevndin 22. september 2016: Kunnað varð um uppskot til parkeringsætlan at lata
parkeringsloyvir til íbúgvar í miðbýnum. Samtykt varð at taka undir við parkeringsætlanini, tó
við teirri treyt at sonuøkið verður víðkað sambært uppskotinum, áðrenn skipanin verður sett í
verk. Orsøkin fyri hesum er, at nevndin metir at parkeringstrýstið verður ov stórt á
Rabarbukvarterið og undir Pisuvarða/Tinghúsvegur um hesi ikki verða tikin við frá byrjan.
Ískoyti:
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Umsitingin hevur gjørt ein nágreiniliga kanning av, hvat kostnaðurin er av at gera víðkaðu
parkeringssonuna búna til parkeringsloyvir.
Talan er um uppmerking av 100 parkeringsbásum og hartil bílegging, útskifting, grevstur,
uppsetan og flytan av skeltum. Samlaði kostnaðurin fyri hettar arbeiði verður mettur til
220.750 kr.
Peningur til omanfyri standandi arbeiði, er ikki tøkur á teknisku deild í 2016.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at tekniska nevnd samtykkir, at umsitingin fer
undir, at veita íbúgvum í verandi miðbýarsonu parkeringsloyvir í 2016, og at víðka
parkeringssonuna fyrst í komandi ári, og harvið veita íbúgvum í hesum øki parkeringsloyvir
tá.
Tekniska nevnd 11. oktober 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 22. februar 2017: Útsett.
Ískoyti:
Fíggjarnevndin heitti á umsitingina, á síðsta fíggjarnevnarfundi 22. februar 2017, um at gera
eitt tilmæli, um hvussu miðbýar parkeringssonan kundi bítast í fleiri økir, so parkeringsloyvini
fyri hvønn loyvishavara, ikki vóru galdandi í allari miðbýarsonuni, men bert í
nærumhvørvinum av bústaðnum hjá loyvishavaranum.
Umsitingin hevur gjørt eitt uppskot, har verandi miðbýar parkeringssonan verður býtt í 3 økir,
við hvør sínum liti. Høvuðsvegirnir, sum skilja parkeringsøkini eru Áarvegur, Mylnugøta og
Niels Finsens gøta.
Sí Kort til fíggjarnevndarfund 02.03.2017	
  
Býráðsfundur 02. mars 2017: Tikið av skrá.
	
  
Ískoyti:
Umsitingin hevur fingið áheitan frá fíggjarnevndini, í sambandi við parkeringsloyvini, at bíta
verandi miðbýar parkeringssonu í fleiri økir, so parkeringsloyvini hjá hvørjum loyvishavara
ikki eru galdandi í allari miðbýarsonuni, men bert í nærumhvørvinum av bústaðnum hjá
loyvishavaranum.
Uppskot er gjørt, har verandi miðbýar parkeringssonan verður býtt í 3 økir, við hvør sínum liti.
Høvuðsvegirnir, sum skilja parkeringsøkini eru Áarvegur, Mylnugøta og Niels Finsens gøta.
Parkeringsansararnir, sum eru kunnaðir um møguligu broytingina, eru samdir við umsitingina
um, at um økið skal sundurbýtast, so er loysnin við hesum trimum økjunum besta loysnin,
fyri teirra arbeiðslag.
Sí Kort til fund í teknisku nevnd 14.03.2017
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og býararkitekturin mæla til at taka undir við
uppskotinum.	
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Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við uppskotinum.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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103/17 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í økisnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
30.03.2017

Málnr.
17/16
103/17

Journalnr.
16/04621-1
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
Jákup Dam,
Bergunn Kass
Turið Horn
Annfinn Brekkstein
Halla Samuelsen

Tiltakslimir
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Marin Katrina Frýdal
Heðin Mortensen
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.
	
  

Blað nr.: 65
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

Býráðsfundur 30. mars 2017: Vald vórðu
Fastir limur
Jákup Dam,
Bergunn Kass
Turið Horn
Annfinn Brekkstein
Heðin Mortensen
[Lagre]

Tiltakslimir
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Marin Katrina Frýdal
Halla Samuelsen
Bjørghild Djurhuus
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104/17 Støðutakan um leingjan av sáttmálanum við Sp/f Gundurs
Bussar um framhaldandi koyring av bussleiðini
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
14.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
21/17
66/17
104/17

Journalnr.
17/00267-2
17/00267-2
17/00267-2

Málslýsing:
Tórshavnar kommuna hevur sáttmála við Sp/f Gundur´s bussar um rakstur av bussleiðini í
Tórshavnar kommunu, tíðarskeiðið er frá 1. apríl 2011 - 1. apríl 2018. Àseting er í
sáttmálanum við Sp/f Gundur´s bussar um leingjan av sáttmálanum. Tórshavnar kommuna
hevur møguleika í sáttmálaskeiðinum at leingja sáttmálanum í eitt ár í senn, upp til tvey ár.
Grein 3 í sáttmálanum ásetur, at Tórshavnar kommuna skal boða arbeiðstakaranum, sum er
Sp/f Gundur´s bussar, frá, um sáttmálaskeiðið verður longt, í seinasta lagi eitt ár áðrenn
sáttmálin gongur út ella við styttri freist, um partarnir semjast um tað.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at leingja sáttmálan við Sp/f Gundur´s bussar
í 1 ár. Ì hesum tiðarskeiðinum verður arbeitt við at fyrireika og gera nýtt útbjóðingartilfar til
Bussleiðina. Eisini skal samráðast við Sp/f Gundur´s bussar um broytingar av sáttmálanum
og serliga broytingar í farleiðunum.

Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at mæla býráðnum at taka undir við teknisku nevnd
og leingja sáttmálan við Sp/f Gundur’s Bussar í 1 ár. Í hesum tíðarskeiðinum verður arbeitt
við at fyrireika og gera nýtt útbjóðingartilfar til Bussleiðina. Eisini skal samráðst við Sp/f
Gundur’s Bussar um broytingar av sáttmálanum og serliga broytingar í farleiðunum í longda
tíðarskeiðinum. 	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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105/17 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2017
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin

Fundardagur
22.02.2017
02.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
47/17
88/17
75/17
105/17

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

Málslýsing:
Sambært kunngerð nr. 89 frá 15. oktober 2008 um roknskaparverk kommununnar o.t. §
10 skulu kommunur innraportera roknskapardátur hvønn mánað til Fíggjarmálaráðið.
Sambært § 9 skal kommunustýrið góðkenna.
Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum.
Tilmæli:

Fíggjarnevndin 22. februar 2017: Framlagt og góðkent.	
  
Býráðsfundur 02. mars 2017: Framlagt og einmælt góðkent.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri februar verður lagdur fram á fundinum	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Framlagt og góðkent.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Framlagt og einmælt góðkent.
[Lagre]
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106/17 Serstøk byggisamtykt fyri matr. nr. 1116a, 1118a og 1118b
undir Gráasteini, Tórshavn
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
15.02.2017
15.03.2017
30.03.2017

Málnr.
35/17
61/17
106/17

Journalnr.
17/00503-1
17/00503-1
17/00503-1

Málslýsing:
Eigarin av omanfyri nevndu ognum hevur vent sær til kommununa við einum uppskoti til
útstykkingarætlan fyri matr. nr. 1118a og 1118b undir Gráasteini í Tórshavn.
Talan er um eina útstykking við 12 grundstykkjum, umframt núverandi sethús á ognini.
Grundstykkini eru millum 405 og 490 m² til víddar.
Vegatkoman til grundstykkini er frá trimum ymiskum vegum. Harumframt er eitt fríøki á 811
m² til víddar.
Gøtur eru ætlaðar at samanbinda grundstykkini. Hesar skulu verða í minsta lagi 2 m breiðar,
vísandi til almennu byggisamtyktina, Kap. V. § 2. stk. 1 d. Tekniskar leiðingar skulu liggja har
gøturnar eru.
Ognirnar liggja í A1 øki í 3. Grundumráðið, ætlað til sethús, tvíhús og raðhús. Av tí at
grundstykkini eru minni enn 500 m² til støddar, má ein serstøk byggisamtykt gerast fyri at
loyva útstykkingini.
Býarskipanardeildin hevur gjørt eitt uppskot til serstaka byggisamtykt fyri matr. nr. 1118a og
1118b, Tórshavn.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna uppskotið til serstaka byggisamtykt
fyri matr. nr. 1118a og 1118b og beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 15. februar 2017: Útsett.
Ískoyti:
Málið er broytt til eisini at viðvíkja matr. nr. 1116a undir Gráasteini, Tórshavn, soleiðis at tað
er ein samlað serstøk byggisamtykt fyri matr. nr. 1116a, 1118a og 1118b undir Gráasteini,
Tórshavn.
Talan er um eina útstykking við 12 grundøkjum til stakhús, 2 til tvíhús, 5 til raðhús, fríøki,
núverandi sethús á matr. nr. 1118b og felags parkeringspláss, og skulu hesi skipast sum sýnt
er á kortskjali 1.
Ognirnar liggja í A1 øki í 3. grundumráðið í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar
kommunu, sum er ætlað sethúsum, tvíhúsum og raðhúsum. Av tí at grundøkini eru minni enn
500 m² til støddar, má ein serstøk byggisamtykt gerast fyri at loyva útstykkingini.
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Býarskipanardeildin hevur gjørt eitt uppskot til serstaka byggisamtykt fyri matr. nr. 1116a,
1118a og 1118b, Tórshavn.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna uppskotið til serstaka byggisamtykt
fyri matr. nr. 1116a, 1118a og 1118b, Tórshavn og beina málið í býráðið.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 15. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
beina málið í býráðið.
Gunvør Balle luttók ikki í viðgerðini av málinum	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Tikið av skrá.
[Lagre]
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107/17 FT-Net. Søkir um øki burtur av matr. nr. 1090, Tórshavn, at
seta upp tøknihús og gittarmastur til tekniska útgerð.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
22.02.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
26/17
56/17
107/17

Journalnr.
17/00627-1
17/00627-1
17/00627-1

Málslýsing:
FT-Net hevur fingið byggiloyvi frá kommununi til tøknihús og mastur á kommunalum lendi. (
sí skjal 16/03434-10 )
Talan er um eitt økið sum er uml. 160 og liggur á parti av matr.nr. 1090. Við Velbastaðvegin.
Byggiloyvið er treytað av at avtala verður gjørd um grundøkið.
Løgdeildin hevur í hesum sambandi gjørt eitt uppskot til brúksavtalu, sí skjal nr. 17/00627-3
og kortskjal nr. 17/00627-2
Avtalaða økið er til víddar uml. 160m2.
Brúksgjaldið er ásett út frá einum mettum virði av lendi svarandi til 700 kr.m2, eini renting á 7
% og krevur kommunan harumframt eitt árligt avgreiðslugjald á kr. 1.500,00
Talan er um eina 10 ára brúksavtalu, sum ikki kann sigast upp av eigaranum í hesum 10 ára
tíðarskeiðinum, men kunnu báðir partar hereftir siga leigumálið upp við ½ árs freist.
Vísandi til at talan er um mastur sum verður brúkt til telefoni, ásetur kommunan í
sáttmálanum eina treyt um, at í tann mun tað letur seg gera, skal brúkarin lata aðrar
møguligar telé veitarar sleppa inn á økið.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini, mæla til at gera eina 10 ára brúksavtalu við FT-net,
sí sáttmála nr. 17/00627-3 og kortskjal 17/00627-2

Fíggjarnevndin 22. februar 2017: Tikið av skrá.
Ískoyti.
Fundir hava verið við FT-Net um sáttmálan.
FT-Net vísir á, at talan er um at útbyggja infrakervið í kommununi soleiðis, at allir borgarar í
Tórshavn kunnu fáa eina betri televeiting.
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Frammanundan eru umleið 15 tøknihús í Tórshavnar kommunu, og hevur siðvenjan higartil
verið, at kommunurnar í Føroyum veita FT-Net lendið til tøknihús og líknandi uttan kostnað.
FT-Net metir, at frameftir verður ikki talan um fleiri líknandi tøknihús við mastrum.
Kommunan vísir á, at kommunan ynskir eina stutta uppsagnartíð, tí kommunan kann hava
tørv á at brúka lendið til onnur endamál.
FT-Net vísir á, at ein realistisk og ynskilig uppsagnartíð er eitt ár í mun til at flyta eitt
fiburhús, sum tá kanska er knýtt í fleiri túsund felagar.
Løgdeildin hevur gjørt eitt nýtt uppskot til brúksavtalu, sí skjal nr. 17/00627- 5
Sáttmálin er uttan brúksjald, og kann uppsigast við 1 ára varningi.
Tilmæli.
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til at gera brúksavtalu við FT-Net, sí sáttmála
17/00627 – 5 og kortskjal 17/00627-2
Sáttmálin er uttan brúksgjald, og kann uppsigast við 1 ára varningi.
	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal og Bergun
Kass taka undir við tilmælinum undir teirri fortreyt, at staðsetingin ikki ávirkar møguleikarnar
at breiðka Velbastaðvegin.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Heðin Mortensen, mælir til at finna aðra staðseting.	
  
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.

[Lagre]

Blað nr.: 72
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

108/17 Yvirtøka av vegøki matr. nr. 1363p, Tórshavn
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
14.03.2017
15.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
19/17
59/17
68/17
108/17

Journalnr.
17/00758-1
17/00758-1
17/00758-1
17/00758-1

Málslýsing:
Í sambandi við verkætlan undir fyrireiking at gera býlingaveg millum Blómubrekku og
Villingadalsvegin, kemur partur av ætlaða býlingavegnum, at liggja á nevnda matrikli nr.
1363p.
Í hesum sambandi hevur fyrisiting kommununnar havt samskifti við ánararnar um at
kommunan kann yvirtaka vegøkið matrikul nr. 1363p, Tórshavn og eftirfylgjandi
marknaumskipan millum matrikul nr. 1363p og matrikul nr. 1363c soleiðis:
• matrikul nr. 1363p letur umleið 50 fermetrar til matrikul nr. 1363c.
• matrikul nr. 1363c letur umleið 31,5 fermetrar til matrikul nr. 1363p.
Ánararnir hava eftirfylgjandi latið kommununi skrivliga umsókn um, at kommunan yvirtekur
nevnda matrikul nr. 1363p, Tórshavn.
Eisini er eftirfylgjandi marknaumskipan millum matrikul 1363c og nr. 1363p avtalað.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og býararkitekturin mæla til, at kommunan yvirtekur
matrikul nr. 1363p, Tórshavn, uttan kostnað fyri kommununa og eftirfylgjandi
marknaumskipan verður gjørd millum nr. 1363p og matrikul nr. 1363c og at málið verður
beint í býráðið umvegis byggi- og býarskipanarnevdina og fíggjarnevndina.

Tekniska nevnd 14. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis byggi- og býarskipanarnevdina og fíggjarnevndina.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 15. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
beina málið í fíggjarnevndina.
Gunvør Balle luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og
teknisku nevnd og beina málið í býráðið.
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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109/17 Umsókn um byggiloyvi til KOKS á matr. nr. við
Oyggjarvegin, Tórshavn
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
15.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
66/17
62/17
109/17

Journalnr.
17/00871-6
17/00871-6
17/00871-6

Málslýsing:
Hotel Føroyar hevur søkt um byggiloyvi til nýggja KOKS matstovu niðanfyri Hotel Føroyar, á
matr. nr. 1229, ið er ogn hjá Tórshavnar kommunu.
Ætlanin er at bygningurin skal vera liðugur í apríl 2018.
Lógir, ásetingar o.a.:
Økið liggur í umráðispartinum D1 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har
ásetingarnar eru:
Kap. 3 §23: Umráðispartarnir D1 verða í síni heild lagdir til almenning, náttúrufriðingar- og
mentunarlig endamál og tílíkt.
Bygging í D1 kann bert loyvast sambært serstakari byggisamtykt, sum er í samsvar við
stk. 1.
Allur matr. nr. 1229 er ætlaður til viðalund og er tinglisið sum friðað øki.
Í lóg um náttúrufriðing, §2 stk 2 pkt.2 stendur:
Innangarðs eigur ikki at verða bygt uttan loyvi frá friðingarnevndini, nærri enn 300 m frá
teimum viðalundum, ið Føroya viðalundanevnd hevur um hendi.
Upplýsingar frá umsitingini:
Bygningurin, sum verður bygdur í 2 hæddum, verður uml. 9,5 x 22,3 metrar, umframt 3
smærri útbygningar.
Bygningurin verður staðsettur heilt oman ímóti viðalundini og er ætlanin at gera gøtur millum
Hotell Føroyar og nýggju matstovuna. Partur av hesum øki liggur á matr. nr. 1175a, sum er
4. grundumráði.
Bygningurin verður staðsettur soleiðis, hann kemur at liggja í einum skráa, har
kjallarahæddin er undir jørð á ovaru síðu, soleiðis at bygningurin kemur at fella væl inn í
lendið. Endarnir verða lagaðir úr gróti, síðurnar klæddar við timbri og takið lagt við flag,
soleiðis at húsini fella væl inn í umhvørvið uttanum.
Bygningurin er staðsettur í einum D1 øki, sum eisini er skógarfriðað og fyri at loyva
byggingini er tí neyðugt:

- at broyta almennu byggisamtyktina
- at fáa loyvi frá friðingarmyndugleikanum
Økið kundi verið broytt til umráðispart C2, sum er tað sama sum øki har Hotel Føroyar liggur,
har ásetingarnar eru:
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1. Umráðisparturin verður í síni heild lagdur til miðstaðarendamál, serstakliga ætlað
stovnum, framsýningarhølum, samkomuhúsum, tónleikahøllum og øðrum
mentunarligum stovnum og tílíkum, og til tænastuvirksemi, ið hava samband við hesi,
skrivstovur, matstovur o.t.
2. Útstykking verður einans loyvd sambært serstakari byggisamtykt, ið byggivaldið hevur
góðkent fyri eitt nattúrliga avmarkað øki.
3. Byggistigið má ikki fara upp um 0,25.
4. Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,5.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið:
Tað eru ikki onnur líknandi mál í umráðnum.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum:
Tað fyriliggur ikki nakað fullfíggjað projekt og verður málið endaliga viðgjørt tá nøktandi
projekt fyriliggur.
Umhvørvisárin:
Er viðgjørt eftir umhvørvisstigi 1
Fíggjarlig viðurskifti:
Kommunan eigur lendi, sum kann seljast ella leigast umsøkjaranum.
Viðmerkingar frá øðrum deildum:
Leiðslan og Býarskipanardeildin hava verið við í viðgerðini.
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum:
Málið skal sendast til friðingarmyndugleikan/skógfriðingarnevndina.
Skjøl:
Skjøl sum eru tøk í sambandi við viðgerðina av málinum:
- Umsókn og tekningar, j.nr. 17/00871-1
- Tingbókarváttan um friðing 4
Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til ganga umsóknini á møti,
við treytum sum umsitingin setir og treytað av:
at almenna byggisamtyktin verður broytt, soleiðis at staðsetingin av nýggju matstovuni kann
loyvast
at friðingarmyndugleikarnir geva sítt viðmæli,
at umsøkjarin ger og ber allan kostnaðin av at gera økið byggibúgvi, herundir kloakk, vatn og
aðrar leiðingar, vegir og gøtur v.m.,
og at beina málið í fíggjarnevndina í sambandi við ognarviðurskiftini.

Byggi- og býarskipanarnevndin 15. mars 2017: Nevndin var á staðnum og kunnaði seg
um viðurskiftini.
Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í fíggjarnevndina.
Ískoyti.

Blað nr.: 75
Býráðsfundur
30. mars 2017

Formansins merki:

	
  
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til, at gera ein 30 ára leigusáttmála við
umsøkjaran um lendið.
Vísandi til at talan er um leigumál sum er longri enn 10 ár, verður neyðugt at matrikulerað
økið ið er neyðugt.
Miðað verður ímóti, at økið sum verður matrikulerað í minstan mun verður á matr.nr. 1229
Tórshavn. (Viðarlundin.)
Leigumálið verður prís sett sum 7 % av metta virðinum av lendinum.
Metingin verður framd tá neyðug loyvi fyriliggja.
Tilmæli.
Treytað av, at neyðug loyvi og góðkenningar fyriliggja frá almennum myndugleikum, mæla
kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini til, at gera ein 30 ára leigusáttmála uppá lendið.
	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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110/17 Bústaðarpolitikkur
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
15.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
63/17
63/17
110/17

Journalnr.
17/00899-1
17/00899-1
17/00899-1

Lýsing av málinum:
Fólkavøkstur og flytimynstur skapa bústaðaravbjóðingar í Tórshavnar kommunu. Seinastu
mongu árini hevur fólkavøkstur verið í Tórshavnar kommunu, og sær tað út til, at hendan
gongdin vil halda á fram komandi árini. Flytimynstrið broytist somuleiðis støðugt, har tað vísir
seg, at fólkið flytur alsamt meiri millum ymisku bútilboðini, í mun til fyrr, tá fólkið einamest
ynskti at búgva í sethúsum.
Hvør er leikluturin hjá kommununi? Hvussu tryggjar kommunan nøktandi bústaðarmøguleikar
í kommununi?
Ásannandi at Tórshavnar kommuna hevur tørv á einum bústaðarpolitikki, sum tekur støðu til
leiklutin hjá kommununi, umframt tekur støðu til hvussu kommunan kann verða við til at
tryggja nøktandi bústaðarmøguleikar í kommununi, verður málið reist í byggi- og
býarskipanarnevndini til umrøðu og støðutakan um framhaldandi tilgongd.
Fyri at fara undir at gera ein bústaðarpolitikk fyri Tórshavnar kommunu verður mælt til at seta
verkætlanarbólk umboðandi fyrisitingarnar. Bústaðarpolitikkurin liggur tætt upp at gerð av
kommunuætlanini, og sostatt verður mett, at verkætlanarbólkurin verður umboðandi limir í
verkætlanarbólkinum fyri kommunuætlanina. Alt arbeiðið í sambandi við gerð av
bústaðarpolitikkinum fer til ummælis og støðutakan í byggi- og býarskipanarnevndini,
fíggjarnevndini og endaliga í býráðnum.
Fyrsta stig fyri at gera ein bústaðarpolitikk verður at savna dátur um:
1. Býarvakstrarøkir í kommununi
2. Verandi bústaðarviftu í Tórshavnar kommunu
3. Gjørdar bústaðir í kommununi seinastu árini, býtt á bústaðarslag
4. Væntaður bústaðartørvur
5. Væntaður fólkavøkstur, býtt á aldur og stødd á húskjum
6. Til- og fráflyting og innanhýsis flytingar
Síðani verður farið undir at koma við uppskotum til átøk at nøkta bústaðartørvin. Ávegis
bústaðarpolitikkurin verður lagdur fyri byggi- og býarskipanarnevndina til umrøðu áðrenn
summarferiuna.
Útreiðslur	
  í	
  samb.	
  við	
  gerð	
  av	
  bústaðarpolitikkinum	
  verða	
  mettar	
  	
  til	
  kr.	
  150.000	
  og	
  fíggjaðar	
  av	
  kt.	
  
7315,	
  Kommunuætlan.
Tilmæli:	
  
Tekniski	
  stjórin	
  og	
  býararkitekturin	
  mæla	
  til,	
  at	
  gjørdur	
  verður	
  ein	
  bústaðarpolitikkur	
  fyri	
  Tórshavnar	
  
kommunu	
  samsvarandi	
  omanfyri	
  standandi,	
  og	
  at	
  beina	
  málið	
  í	
  býráðið	
  umvegis	
  fíggjarnevndina.	
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Byggi- og býarskipanarnevndin 15. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Gunvør Balle luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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111/17 Articon : Umsókn um loyvi at víðka parkeringsøkið á matr.
nr. 1or á Hjalla og at ogna sær lendi í hesum sambandi
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
15.03.2017
22.03.2017
30.03.2017

Málnr.
68/17
58/17
111/17

Journalnr.
17/00907-2
17/00907-2
17/00907-2

Málslýsing:
Articon hevur við skrivi 8. mars 2017 søkt um loyvi at víðka/gera parkeringsøki norðanfyri
ogn sína á Hjalla (matr. nr. 1or, Hoyvík), tí verandi parkeringsmøguleikar ikki eru nøktandi
vegna økt virksemi.
Articon hevur verið í sambandi við festaran, ið munnliga hevur játtað, at Articon kann ogna
sær lendi til ætlaða parkeringsøkið.
Lendið til sjálvt parkeringsøkið er umleið 253 m2, meðan økið við skráa er umleið 370 m2.
Lógir, ásetingar o.a.:
Parkeringsøkið liggur í umráðispartinum B7.
Fyri at minka um náttúruárinini er ætlanin, at hava lítið hall á skráunum, ið inniber at nakað
av skráunum fara út um B7 øki. Til ber at halda seg innanfyri B7 øki, men tað inniber brattari
skráar ella stuðlamúrar.
Upplýsingar frá umsitingini:
Búnaðarstovan eigur lendið.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum:
Ongi frávik
Umhvørvisárin:
Verður viðgjørt eftir somu umhvørvisárin sum verandi útstykking.
Fíggjarlig viðurskifti:
Vanligt er, tá talan er um lendi hjá Búnaðarstovuni, at kommunan ognar sær lendið til, at
selja víðari.
Viðmerkingar frá øðrum deildum:
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum:
Skal ikki til aðrar myndugleikar
Skjøl:
Umsókn, støðumynd og tekningar j. nr. 17/00907-1
Tilmæli:	
  
Tekniski	
  stjórin	
  og	
  leiðarin	
  á	
  byggi-‐	
  og	
  umhvørvisdeildini	
  mæla	
  til	
  at	
  góðkenna	
  ætlaða	
  parkeringsøkið,	
  
treytað	
  av	
  at	
  kommunan	
  ognar	
  sær	
  lendið,	
  at	
  selja	
  víðari	
  til	
  Articon.
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Byggi- og býarskipanarnevndin 15. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Gunvør Balle luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Ískoyti.
Økið sum talan er at keypa, er avbjóðandi og ikki serliga atkomuligt.
Tilmæli.
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til at ogna sær lendið, at selja víðari til Articon
uttan kostnað fyri kommununa.
	
  
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum, at søkja Heilsu- og
Innlendismálaráðið um loyvi at selja umsøkjaranum ognina og beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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112/17 Broyting av almennu byggisamtyktini fyri økið við Hotel
Føroyar
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
15.03.2017
30.03.2017

Málnr.
67/17
112/17

Journalnr.
17/00940-1
17/00940-1

Lýsing av málinum – samandráttur
Hotel Føroyar hevur søkt um byggiloyvi til nýggja KOKS matstovu niðan fyri Hotel Føroyar, á
matr. nr. 1229, ið er ogn hjá Tórshavnar kommunu. (møguliga kemur partur av byggingini at
liggja á matr. nr. 1175a, sum er 4. grundumráði).
Bygningurin er staðsettur í einum D1 øki, inni á friðaðum øki og fyri at loyva byggingini er tí
neyðugt:
- at broyta almennu byggisamtyktina
- at fáa loyvi frá friðingarmyndugleikanum
Um loyvi skal gevast til at byggja matstovu í økinum, má tað verða broytt til økispart C2 í
almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, sum er sama økið, sum Hotel Føroyar
liggur í. Ásetingarnar fyri C2 økið eru:
1. Umráðisparturin verður í síni heild lagdur til miðstaðarendamál, serstakliga ætlað stovnum,
framsýningarhølum, samkomuhúsum, tónleikahøllum og øðrum mentunarligum stovnum
og tílíkum, og til tænastuvirksemi, ið hava samband við hesi, skrivstovur, matstovur o.t.
2. Útstykking verður einans loyvd sambært serstakari byggisamtykt, ið byggivaldið hevur
góðkent fyri eitt nattúrliga avmarkað øki.
3. Byggistigið má ikki fara upp um 0,25.
4. Nýtslustgið má ikki fara upp um 0,5.
KOKS leggur dent á eina heildaruppliving, og hóskar hendan staðsetingin, sum er tætt við
bæði hotellið og viðarlundina,væl til endamálið. Sum kunnugt hevur KOKS fingið stóra
viðurkenning frá umheiminum og dregur fleiri ferðafólk til Føroyar – og høvuðsstaðin.
Umsitingin metir, at rætt er at samstarva við og eggja uppundir slíkar verkætlanir.
Lógir, ásetingar o.a.
Økið liggur í umráðispartinum D1 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har
ásetingarnar eru:
Kap. 3 §23: Umráðispartarnir D1 verða í síni heild lagdir til almenning, náttúrufriðingar- og
mentunarlig endamál og tílíkt.
Bygging í D1 kann bert loyvast sambært serstakari byggisamtykt, sum er í samsvar við stk.
1.
Øki liggur eisini upp at eini viðarlund í friðaðum øki og eru ásetingarnar í lóg um
náttúrufriðing:
§2 stk: Innangarðs eigur ikki at verða bygt uttan loyvi frá friðingarnevndini, nærri enn 300 m
frá teimum viðarlundum, ið Føroya viðarlundanevnd hevur um hendi.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Tað eru ikki onnur líknandi mál í økinum.
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Umhvørvisárin
Er viðgjørt eftir umhvørvisstigi 1.
Fíggjarlig viðurskifti
Kommunan eigur lendið, sum kann seljast ella leigast umsøkjaranum.
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum
Týdningarmikið er at hoyra friðingarmyndugleikar, so sum náttúrufriðingarnevndina, sum
hoyrir skógfriðingarnevndina.
	
  
Tilmæli:	
  
Tekniski	
   stjórin	
   og	
   býararkitekturin	
   mæli	
   til	
   at	
   broyta	
   almennu	
   byggisamtyktina	
   fyri	
   Tórshavnar	
  
kommunu,	
   soleiðis	
   at	
   økispartur	
   C2	
   verður	
   víðkaður	
   til	
   eisini	
   at	
   umfata	
   økið,	
   har	
   ætlanin	
   er	
   at	
   byggja	
  
matstovuna,	
   treytað	
   av	
   at	
   friðingarmynduleikarnir	
   geva	
   sítt	
   viðmæli	
   og	
   síðani	
   beina	
   málið	
   víðari	
   í	
  
býráðið.	
  

Byggi- og býarskipanarnevndin 15. mars 2017: Nevndin var á staðnum og kunnaði seg
um viðurskiftini.
Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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113/17 Umbygging Býarbókasavnið heildarætlan
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Býráðsfundur
6 Mentamálanevndin
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur
9 Býráðsfundur

Fundardagur
04.05.2016
31.08.2016
07.09.2016
12.09.2016
27.10.2016
02.11.2016
22.02.2017
02.03.2017
30.03.2017

Málnr.
132/16
210/16
280/16
237/16
243/16
296/16
33/17
72/17
113/17

Journalnr.
14/00218-2
14/00218-2
14/00218-2
14/00218-2
14/00218-2
14/00218-2
14/00218-2
14/00218-2
14/00218-2

Málslýsing:
Mál nr. 14/00218 – Umbygging Býarbókasavnið heildarætlan
Á kontu 5475 Býarbókasavnið (íløgur) fyri 2016 eru játtaðar 3.000 tkr.
Í 2014 varð fyrireikingararbeiði gjørt viðvíkjandi út- og umbygging av Býarbókasavninum
(BBS). Sí hjálagt skjal 1 og skjal 2 við uppskoti til verkætlan, ið Sp/f Árni Winther Arkitektar
stóðu fyri. Sí eisini hjáløgdu ársfrágreiðing og mál- og avriksavtalu hjá BBS – skjal 3 og 4.
Ætlan og kostnaðarmeting
Heildarætlanin varð tá mett til 37 mió. kr. íroknað innbúgv v.m. Umsitingin og BBS meta, at
uppskotið sum heild er gott og kann vera grundarlagið fyri víðari viðgerð.
Stuðul frá landinum sbrt. § 15, stk. 2 og 3 í bókasavnslógini
Umsitingin hevur verið í innleiðandi samskifti við Mentamálaráðið og Landsbókasavnið
viðvíkjandi stuðli. Lógin ásetur, at landið veitir upp til 50% í studningi til bygging, um- ella
uppíbygging. Neyðugt er, at landsstýrismaðurin í mentamálum góðkennir verkætlanina eftir
tilmæli frá Landsbókasavninum og sum skilst eisini Landsverki. Við atliti til at fáa greiði á
fíggingini er neyðugt sum skjótast at fáa sent prinsipiella umsókn til Mentamálaráðið og
Landsbókasavnið, soleiðis at landið kann fyrireika játtan til endamálið í 2017-2019/20. Um
støði verður tikið í § 15, stk. 3, er býtið millum kommununa og landið umleið 18,5 mió. kr. í
part, og um landið rindar yvir 4 ár, so umleið 4,6 mió. kr. um árið árini 2017-2020. Við
fyrivarni fyri at landið góðkennir allar útreiðslurnar!
Bygging í stigum og aðrar fyritreytir
Av tí at BBS framhaldandi skal virka so ótarnað sum gjørligt og við atliti til, at umbyggingin
órógvar starvsfólk og viðskiftafólk sum minst, er ætlanin at fremja verkætlanina í stigum. Ein
týðandi fyritreyt fyri tí er, at greiði verður á, um og nær KT-deildin og fíggjardeildin flyta úr
bygninginum, tí tað vil geva betri pláss til umbyggingina.
Byggistigini eru hugsað at kunna verða framd soleiðis:
Ár/ stig
2016/17

Ætlan

Viðmerkingar
Lyfta
og
trappuuppgongd
skulu
• Kjallari innrættast og takast í nýtslu sum
umvælast
eisini.
opin goymsla (Bøkur flytast av goymslu á
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4. hædd + Eysturskúlanum til kjallaran).
• Byrja at umvæla tekju, útveggir og takpall Kunnu bøkur úr útláninum evt
flytast niður á 1. hædd, meðan
sambært ætlan.
• Starvsfólk flyta niður á 2. hædd út móti arbeiðið fer fram?
Sverrisgøtu/Káta Horni, har fyribils
skrivstovukjarna kann vera, meðan
arbeiðið fer fram.
• Núverandi skrivstovuhølir kunnu takast
upp í útlánið á 2. hædd og geva rúm fyri
bókum frá Sverrisgøtu.
• Byrja at umvæla og innrætta 4. hædd til
barna- og ungdómsdeild.
2017/18

2018/19

2019/20

• Framhaldandi umvæling og innrætting av
4. hædd (+ evt hølini hjá Fíggjardeild).
• Tá 4. hædd er liðug, ber til at flyta alt
virksemið frá Barnabókasavninum av 3.
hædd upp á 4. hædd.
• Byrja at umvæla 3. hædd sambært ætlan
(+ KT-deild).
•
• Framhaldandi umvæling av 3. hædd.
• Tá 3. hædd er liðugt umvæld, ber til at
flyta útlánið av 2. hædd upp á 3. hædd.
• Umvæling og innrætting av 2. hædd. + 1
nýggja lyftu og trappuuppgongd.

Kjallari, 1. hædd, partur av 2.
hædd og 3. hædd fullvirkin,
meðan arbeiðið fer fram.

4. hædd tikin í nýtslu sum
barna- og ungdómsdeild, skert
ella einki virksemi í útláninum á
2. hædd.
Skrivstovukjarna út móti
Sverrisgøtu má flytast, meðan
arbeiðið fer fram. Hvar? Evt.
partur av 3. hædd.

• Umvæling og innrætting av restini av
kjallara.
• 1. hædd liðugt umvælast og innrættast.
• 1. apríl 2019 fyllir BBS 50 ár.

Yvirskipað um Býarbókasavnið
Býarbókasavnið hevur seinastu árini verið í positivari menning. Bókasavnið er ein av mest
vitjaðu mentanarstovnunum í kommununi og er eisini størsta fólkabókasavn í landinum.
Seinasta brúkarakanning vísir, at 65% av borgarunum í kommununi hava seinasta árið verið
á gátt.1 Hetta er væl meir enn í grannalondum okkara, har miðaltalið liggur um 50%. Eisini
síggja vit ein risa vøkstur av vitjandi seinastu 5-6 árini, har talið er vaksið frá 80.000 vitjandi til
at tátta í tey 140.000 í 2015. Hetta er ein vøkstur uppá 16% í 2015. Nøgdsemið er stórt
millum brúkararnar, og starvsfólkið støðast og trívist væl á arbeiðsplássinum.
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Positiva gongdin er ikki uttan orsøk. Hon er neyvt tengd at eini miðvísari menning av
bókasavninum sum ein meiri sjónligur og atkomiligur viðspælari í miðbýarøkinum, eitt alsamt
meiri nútímansgjørt bókasavn við betri og fleiri tilboðum og tænastum á høgum stigi.
Gongdin kann í stuttum lýsast soleiðis:
Í 2009 keypti Tórshavnar kommuna bygningin á Niels Finsensgøtu 7.2 Samstundis varð eisini
farið undir at endurnýggja og nútímansgera niðastu hædd. Í 2012 stóð veghæddin klár at
taka í nýtslu. Í 2012/2013 fekk bókasavnið nýggja leiðslu, har størri dentur varð lagdur á ein
meiri málrættaðan bókasavnsprofil. Millum annað fór man burtur frá “ad hoc”- leiðsluhátti til
ein meiri stategiskan leiðsluhátt. Bygnaðarbroytingar vórðu framdar. Farið varð burtur frá tí
flata bygnaðinum, og í staðin varð farið yvir til ein bygnað við fleiri ábyrgdarøkjum, sum eisini
arbeiða uppá tvørs í toymum. Í 2014 varð eisini varaleiðari settur. Í 2015 varð
avgreiðslusamskipari settur. Í 2015 fær Tórshavnar kommuna nýggjan mentamálaleiðara,
har samstarvið og dialogurin millum stovn og kommunufyristing verður styrktur. Millum annað
verður ein mál- og avrikssáttmáli gjørdur og undirskrivaður, har sett verður út í kortið, hvørji
mál og avrik bókasavnið næsta árið skal seta sær fyri at fremja og miða ímóti.
Eitt av fremstu málum og eisini størsta avbjóðingin fyri áhaldandi menning og trivnaði á
bókasavninum eru hølisviðurskiftini, sum í verandi líki forða fyri áhaldandi menning.
Framtíðarkósin
Umframt lógarásettu karmarnar, sum ásetur bókasøvnum at fremja upplýsing, lærdóm og
mentanarligt virksemi, so hava nútímans fólkabókasøvn fingið ein broyttan leiklut í mun til
áður. Bókasøvn eru ikki longur friðarligar bókagoymslur, men eru vorðin livandi og dynamisk
støð, sum laga seg eftir økta og broytta bókasavnstørvinum í nútíðarsamfelagnum. Eitt stað,
sum spælir ein aktivan leiklut í lokaløkinum, sum tað í størri mun enn áður er við til at
revitalisera og menna. Fyrilestrar, kjak, rúm fyri læring og fordjúpilsi og nógv onnur tiltøk,
sum ikki einans snúgva seg um bókaútlán, knýta seg at modernaðum bókasavnsvirksemi.
Hendan gongd hevur eisini merkt virksemið á Býarbóksavninum seinastu árini. Í dag er
Býarbókasavnið eitt meiri opið og sjónligt stað, sum eftir førimuni markerar seg úteftir við
regluligum tiltøkum, við at vera sjónligt í miðlunum, við eini aktivari heimasíðu og við luttøku í
sosialu miðlunum. 1. januar 2015 økti bókasavnið munandi um upplatingartíðirnar. Í dag
hevur bókasavnið sostatt opið hvønn dag – eisini sunnudag og gerandisdagar til seint út á
kvøldið. Nógv fleiri fólk leita sær á bókasavnið og brúka tænasturnar á staðnum uttan
neyðturviliga at fara avstað aftur við eini bók undir arminum.
Hetta setur onnur krøv til hølisviðurskiftini, sum komast skal nærri inná niðanfyri.
Býarbókasavnið, verandi viðurskifti
Í mong ár hava hølisviðurskiftini á Býarbókasavninum ikki verið nøktandi til virksemið tess.
Bygningurin er 50 ára gamal, og lítið er gjørt við hann hesa tíðina. Umframt at hølini eru
niðurslitin, hevur bókasavnið eisini verið plágað av lekum og blámusoppi, til ampa fyri starvsog viðskiftafólk. Plásstrot er, bæði til bøkur, viðskiftafólk og starvsfólk.
Bókasavnið eigur umleið 75.000 bøkur o.a. tilfar. Umleið 6.000 bøkur standa á eksternari
goymslu vegna plásstrot.
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Bókasavnið m2:
4. hædd 170 m2 - av hesum: 14 m2 skrivstovur - 40 m2 bókagoymsla
3. hædd 257 m2 - av hesum: 49 m2 skrivstovur (38 m2 avbyrgt øki vegna leka) - 15 m2
bókagoymsla
2. hædd 466 m2 - av hesum: 43 m2 skrivstovur - 14 m2 bókagoymsla
1. hædd 268 m2 - av hesum: 100 m2 lesistova
0. hædd uml. 20 m2.
Tils. 1.161 m2 - av hesum: 106 m2 skrivstovur - 69 m2 bókagoymsla - 100 m2 lesistova
0. hædd / Kjallarahæddin
Niðasta hæddin hevur staðið óvirkin, men í skrivandi løtu er partur av kjallaranum væl á veg
til at verða innrættaður til eina opna goymslu. Restin av kjallaranum er goymsluhøli hjá
kommunalu húsaumsitingini og kaféini. Undir trappunum í kjallaranum finst avísgoymsla,
umframt goymsla av ljóðútgerð.
1. hædd / veghæddin
Nýumvæld 2009-2011.
Høvuðsinngongd, kafé, avís- og tíðarritsdeild, avgreiðsla, sjálvavgreiðsla (afturbering og
avheinting av bókum v.m.), internetteldur, framsýningarhøli, vesir. Lyfta finst á 1. hædd, sum
gongur upp til 4. hædd.
2. hædd
Útlánið, ungdómsdeild, skrivstovur, kopirúm, teldurúm, goymslurúm.
3. hædd
Barnabókasavnið, barnavesir, lítil inngongd, trappuppgongd við lyftu, skrivstovuhøli (harav er
innara hølið avbyrgt vegna lekar og blámusopp), lítið goymslurúm.
4. hædd
Skrivstova hjá býarbókavørði, fundarhøli (fyrrverandi íbúð v/ køki, baðirúmi, gongd), lítil
køkur, bókagoymsla, gongd, vesi, goymsla til vaskiútgerð og annað. Ein óbrúktur takpallur.
Komandi hølisviðurskifti
Verandi hølir, og standurin á teimum, avmarka sum er virksemið. Umvæld og dagførd
hølisviðurskrifti fara at bera í sær eitt fjølbroyttari og betri nútímansbókasavn.
Við støði í ynskjum og í samsvari við mál og visjón Býarbókasavnsins gjørdi Sp/f Árni
Winther Arkitektar eitt skitsuuppskotslíknandi uppskot í 2014. Uppskotið hevur verið væl
móttikið av bæði leiðslu og starvsfólki á Býarbókasavninum, eins væl og umsitingini.
Uppskotið gongur eisini teimum ynskjum og treytum á møti, sum eru neyðugar til eitt
vælvirkandi bókasavn. Millum annað er hædd tikin fyri broytta bókasavnsleiklutinum við m.a.

-

betri lesi- og lestrarumstøðum, sum stuðla upp undir reflektión og djúphugsan
fundar- og aktivitetsrúm, sum er multifuntionelt og fleksibult
størri rúmd til børn og ung, eins væl og rørslutarnað
betri goymsluviðurskifti til bøkur v.m.
tiltaks- og fyrilestrarhøli, ið kunnu hýsa fleiri tiltøkum
skrivstovur í eini samlaðari kjarnu, sum stuðlar upp undir arbeiðsgongdirnar

Í stuttum áttu verandi hølisviðurskifti at sæð soleiðis út:
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0. hædd / Kjallarahæddin
Bókagoymsla og fyrilestra-/tiltakssalur. Kann eisini nýtast uttan fyri vanliga upplatingartíð.
1. hædd / veghæddin
Í stóran mun óbroytt, burtursæð frá rúmligari lyftu og nýggjari trappuuppgongd frá kjallara.
2. hædd
Bøkur o.a. tilfar til vaksin. Lesistova, lesiklivar, samrøðu- og serrúm. Starvsfólkaskrivstovur
og fundarhøli kring ein felags kjarna. Lesiklivar kunnu nýtast uttan fyri vanliga upplatingartíð.
3. hædd
Bøkur o.a. tilfar til vaksin. Rúm fyri bókaframsýningum, teldum, kopiering, lesi- og
sitiplássum.
4. hædd
Barna- og ungdómsdeild. Hølini kunnu deilast upp í eindir og skulu sostatt kunna hýsa
fjølbroytta virkseminum á barna- og ungdómsbókasavninum, t.e. stovnsvitjanum,
mammubólkum, barnafamiljum, lektiukafe, teldu- og miðlasavn, multirúm til spøl, rørslu, tiltøk
og framførslur. Í tilknýti til hetta skal takpallurin eisini takast í nýtslu.
Í uppskotinum er roknað við, at hølini út móti Sverrisgøtu, har Fíggjardeildin og KT-deildin í
dag halda til, verða tikin við upp í Býarbókasavnið.
Býarbókasavnið og miðbýurin – nakrir tankar
Seinastu árini hevur rákið verið, at bókasøvn verða hugsað inn í og brúkt sum ein týðandi
liður í strategiskari býarplanlegging. Bókasavnið er ofta kjarna og miðdepil í at endurmenna
og skapa lív í býarrúminum.
Býarbókasavnið liggur í hjartanum í Havnini. Verandi gomlu bygningar seta sínar
avmarkingar, men veita eisini serligar møguleikar til at skapa eitt vælvirkandi og innbjóðandi
býarumhvørvi. Í gørðum og smogum aftanfyri kunnu skapast nøkur nýggj og spennandi
býarrúm.
Við gongugøtuni beint uttanfyri, men eisini við møguligum inngongdum/ gjøgnumgongdum
umvegis Vaglið, Tórsgøtu og Sverrisgøtu, eru eisini nakrir serligir møguleikar at skapa eitt
meiri livandi býarrúm og at aktivera hesi økir, sum í løtuni ikki verða brúkt. Eitt nú kundu
smogur og bakgarðar verið brúktir sum sambindingarlið millum aðrar mentanarstovnar í
miðbýnum: Perluna, Reinsaríið, Margarinfabrikkina, Tjóðpallin og Vaglið.
Til ber at hugsa sær, at mørkini millum bókasavn og býarrúm gjørdust meiri flótandi, at man
t.d. samantvinnar innara bókasavnið við ytra býarrúmið, eitt nú við partvíst yvirdekkaðum
smogum, bakgørðum, sum kunnu nýtast; ikki bert til at ganga ígjøgnum, men eisini til annað
uttanduravirksemi. Sostatt kundi bókasavnið verið við til at skapa eina synergi millum ymsu
stovnarnar í miðbýnum, sum kann styrkja um býin sum læringar-, mentanar- og
upplivingarrúm.
Býarbókasavnið sum høvuðs- ella meginbókasavn – nakrir ávegis tankar
Tosað hevur verið leysliga um, at Býarbókasavnið møguliga í framtíðini kundi blivið eitt
høvuðs- ella meginbókasavn fyri allar Føroyar. Í dag er hetta ein deild undir Føroya
Landsbókasavni, nevnd Bókastovan, sum er ásett í Bókasavnslógini Kapittul VIII, § 21 og 22.
Stutt um høvuðsbókasavnsvirksemið:
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at samskipa keypið av føroyskum bókum og øðrum tilfari til skúla- og
fólkabókasøvn.
at skráseta, binda inn og greiða hetta tilfarið til bókasøvnini
at fremja upplýsandi tiltøk um bókasavnstilfar.
at skipa fyri eftirútbúgving og skeiðsvirksemi fyri starsvfólki á bókasøvnunum.
at skipa fyri býti av bókasavnsgjaldinum (t.e gjald til føroyskar rithøvundar og
týðarar, hvørs bøkur eru til taks á bókasøvnunum).

Til hetta virksemi krevjast hølir og starvsfólk.
Í skrivandi løtu er málið ógvuliga hypotetiskt, og tískil ber illa til at koma við ítøkiligum tonkum
og viðmerkingum. Fyrst og fremst krevst ein broyting í verandi bókasavnslóg.
Í øllum førum ber til at staðfesta, at um so var, at Býarbókasavnið skuldi fingið eina slíka
funktión afturat, hevði ein ný- og umbygging brynjað bókasavnið enn betur til at taka ímóti
hesi avbjóðing. Umbyggingin skal vera framskygd og stuðla undir eina langtíðarætlan fyri
Býarbókasavnið.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka støðu til
fyriliggjandi prinsippuppskot við atliti til, at umsókn kann í mai/juni verða latin
Mentamálaráðnum og Landsbókasavninum um fígging sbrt. § 15, stk. 3 í bókasavnslógini
árini 2017-2020. Samstundis fer umsitingin til fundin í oktober at fyrireika neyvari ráðlegging
av verkætlan og tíðarætlan við atliti til at kunna fremja verkætlanina í stigum, herundir gerð
av fasadum komandi vetur.

Mentamálanevndin 4. mai 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Halla Samuelsen og Tróndur Sigurðsson vóru ikki við í viðgerðini av hesum málið.
Ískoyti:
Í	
  juni	
  lat	
  umsitingin	
  umsókn	
  til	
  Landsbókasavnið	
  og	
  Mentamálaráðið	
  sum	
  samtykt	
  á	
  fundi	
  í	
  
mentamálanevndini	
  4.	
  mai	
  2016.	
  Í	
  skrivi	
  frá	
  Landsbókasavninum	
  hevur	
  umsitingin	
  fingið	
  at	
  vita	
  at	
  
Landsbókasavnið	
  hevur	
  latið	
  tilmæli	
  til	
  Mentamálaráðið.	
  Biðið	
  er	
  um	
  partsinnlit	
  í	
  tilmæli,	
  men	
  er	
  svar	
  
ikki	
  komið	
  enn.	
  	
  
	
  
Í	
  samskifti	
  við	
  teknisku	
  fyrisiting,	
  ið	
  virkar	
  sum	
  byggiharri	
  í	
  byggiverkætlanum	
  hjá	
  Tórshavnar	
  
kommunu	
  er	
  avgjørt	
  at	
  tað	
  hevði	
  verið	
  ein	
  fyrimunur	
  fyri	
  víðari	
  tilgongdina	
  at	
  ein	
  samlað	
  byggiskrá	
  
fyrilág,	
  ið	
  nakað	
  neyvari	
  enn	
  verandi	
  tilfar	
  nágreinar	
  hølistørv	
  og	
  skrá	
  og	
  í	
  hvønn	
  mun	
  annað	
  virksemi	
  
við	
  fyrimuni	
  kann	
  hugsast	
  at	
  verða	
  hýst	
  saman	
  við	
  Býarbókasavninum.	
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Hóskandi	
  er	
  at	
  seta	
  eina	
  verkætlanrnevnd	
  við	
  umboðum	
  fyri	
  trivnaðarfyrisiting,	
  teknisku	
  fyrisiting	
  og	
  
Býarbókasavnið.	
  Nevndin	
  skal	
  verða	
  liðug	
  við	
  sítt	
  arbeiðið	
  innan	
  1.	
  november	
  2016.	
  
	
  
Ein	
  fyritreyt	
  fyri	
  at	
  umbyggingin	
  og	
  heildarætlanin	
  fyri	
  Býarbókasavnið	
  kann	
  fremjast	
  er	
  at	
  KT-‐deildin	
  
og	
  Fíggjardeildin	
  hjá	
  Tórshavnar	
  kommunu	
  flytir	
  úr	
  bókasavnsbygninginum	
  á	
  Káta	
  Horninum.	
  Ein	
  
ætlan	
  fyriliggur	
  at	
  innrætta	
  2.	
  hædd	
  í	
  Niels	
  Finsensgøtu	
  17	
  til	
  at	
  hýsa	
  hesum	
  báðum	
  deildunum.	
  
Verkætlanin	
  er	
  mett	
  til	
  kr.	
  1.262.194,	
  men	
  fígging	
  er	
  ikki	
  tøk.	
  
	
  
Á	
  løgukarminum	
  fyri	
  2016	
  eru	
  játtaðar	
  kr.	
  3.000.000	
  til	
  Býarbókasavnið.	
  Uppskot	
  er	
  tí,	
  at	
  játtan	
  til	
  
innrætting	
  hjá	
  miðfyrisitingini	
  í	
  Niels	
  Finsensgøtu	
  17	
  verður	
  fingin	
  til	
  vega	
  av	
  játtanini	
  til	
  
Býarbókasavnið	
  treytað	
  av,	
  at	
  Býarbókasavnið	
  kann	
  flyta	
  inn	
  í	
  hølini	
  á	
  Káta	
  Horninum.	
  
	
  
Tilmæli	
  
Trivnaðarstjórin	
  og	
  mentamálaleiðarin	
  mæla	
  til:	
  	
  
a)	
  at	
  samtykkja	
  arbeiðssetningin	
  og	
  geva	
  umsitingini	
  heimild	
  til	
  at	
  útvega	
  byggiskrá,	
  og	
  .	
  
b)	
  at	
  flyta	
  kr.	
  1.262.194	
  av	
  løgukarminum	
  fyri	
  2016	
  ætlað	
  Býarbókasavninum	
  til	
  kontu	
  6109	
  
Húsaumsitingin,	
  og	
  beina	
  málið	
  í	
  býráðið	
  umvegis	
  fíggjarnevndina.
	
  
Mentamálanevndin 31. august 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 07. september 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundur 12. september 2016: Einmælt samtykt.	
  
Býráðsfundur 27. oktober 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Umsitingin kemur á fundinum at geva status viðv. umsóknini til mentamálaráðið vm.	
  
	
  
Mentamálanevndin 2. november 2016: Kunnað varð um status.
Ískoyti:
Tilboðini uppá umbygging av 2. hædd í Niels Finsensgøtu 17 eru 736.000 kr. hægri enn
upprunaliga mett. Áðrenn arbeiði kann byrja, skal neyðug játtan vera tøk.
	
  
Tilmæli
Miðfyrisitingarstjórin og trivnaðarstjórin mæla til at játta 736.000 kr. til umbyggingina á konto
6109 umsiting og røkt av bygningum. Fíggja av kontum við avlop í 2016. 200 tkr. Av 1311
Miðfyrisiting, 436 tkr. av 5310 Mentanartiltøk og 100 tkr. av Vinnutiltøk.
	
  
Fíggjarnevndin 22. februar 2017: Samtykt og at beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur 02. mars 2017: Einmælt samtykt.	
  
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Lýsing av málinum:
Í sambandi við fyrispurningar um nýggjan kirkjugarð í Hóyvík, hevur umsitingin gjørt uppskot
til staðseting fyrr ávíst 5 ymiskar staðsetingarmøguleikar (j. nr. 2007-2037/4). Arbeitt hevur
verið víðari við at kannað um eisini aðrir staðsetingarmøguleikar eru, og verður hervið víst á
eitt økið afturat. Økið sum talan er um, liggur oman fyri sambindingarvegin millum Inni á Gøtu
og framtíðar innkomuvegin til Tórshavn, sum framhald av Dalinum Langa.
Byggisamtyktin:
Verandi serstaka byggisamtykt fyri hetta økið varð gjørd í sambandi við býarpartin Stórutjørn.
Stórur partur av økinum er D2 og har, sum hetta endar eystureftir, stingur ein kíli av 4.
grundumráði, hagi, seg inn millum D2 og A3 bústaðarøkið Inni á Gøtu.
Økiseyðkenni:
Norður-suðurgangandi dalskap við norðurendan av Dalinum Langa. Dalurin ella lægdin liggur
nakað burtur frá Sambindingarvegnum (Klingran) og eru góðir møguleikar at staðseta
bygningar og parkeringsøki skamt frá vegnum. Í lívd av eysturhallandi skráa liggur
vesturhallandi slætti við stórbærum útsýni norðureftir móti Sundalagnum og tí vakra
Skálafirði.
Nærøkini:
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Økið liggur vart og er ikki áloypandi í lendinum, millum 5 og 20 metur hægri enn bústaðarøkið
Inni á Gøtu, og partvís afturundir lítla heygnum millum bæði økini.
Víðkanarmøguleikar:
Samlað økisvídd er 25.000 m², og góður møguleiki er at byrja við 3.500 - 5000 m² í lægdini
undir brekkuni, fyri síðan at víðka norðureftir.
Atkomuviðurskifti:
Tætt við sambindingarveg, ið kann leiða nógva bilferðslu. Siðvenjan at ganga í gravarfylgi er
komin til eitt vegamót, men eru her møguleikar, tí í beinari linju eru 950 m til kirkju og
samkomuhús ígjøgnum fríøkið Dalurin Langi. Til sammetingar er beina leiðin millum
Dómkirkjuna og kirkjugarðin við Velbastaðvegin 1250 m.
Fíggjarlig viðurskifti:
Ongin fígging er avsett til nýggjan kirkjugarð í Hoyvík. Útvegan av kirkjugarði í Hoyvík er ikki
átrokandi, við tað at verandi kirkjugarður í Tórshavn hava nøktandi pláss enn.
Niðurstøða.
1. Kirkjugarður á hesum stað vil ikki ávirka verandi býarbygging.
2. Tað er av týdningi at kirkjugarðurin kann víðkast.
3. Kirkjugarðurin kann vera partur av frílendisætlan fyri býarbygging í Hoyvíkshaganum.
4. Siðvenja er at leggja kirkjugarðar uttanfyri býir og bygd øki, fyri síðan at býurin nærkast
og at enda fevnir um økið.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at nevndin tekur støðu til staðsetingarmøguleikar
út frá fyriliggjandi uppskotum, og um arbeiðast skal víðari við málinum, og um so er, at játtað
pening til fyrireikingar, herundir kanningar og projektering av skitsuuppskotinum.
Byggi- og býarskipanarnevndin 8. februar 2010: Nevndin samtykti at taka undir við
staðsetingini, sambært kortskjali dagfest 03.02.2010.
Formaðurin hevur ynskt málið á skrá til ummælis
Byggi- og býarskipanarnevndin 26. juni 2012: Kunnað var um málið.
Ískoyti:
Um arbeiðast skal víðari við málinum, kann víðari gongdin í málinum verða:

1. Keyp av lendi
Keyp av lendi 25.000 m2 av matr. 135ed Hoyvíkshagi 3,5 mill.
2. Gerð av forprojekti
Gera forprojekt til myndugleikaviðgerð
3. Borgarakunning
Hava kunningarfund fyri borgarunum í Hoyvík
4. Myndugleikagóðkenning, friðingarnevndir, Føroya Stift
Náttúru- og yvirfriðingarnevndarloyvi og loyvi frá Føroya Stift, kunngerð um
kirkjugarðar.
5. Projektering/útbjóðingartilfar og útbjóðing
At bjóða út til tvey projekterandi feløg at projektera, gera útbjóðingartilfar,
bjóða út og hava lisitatión
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6. Tíðarætlan
Tíðarætlan keyp av lendi medio 2015, loyvir ultimo 2015, projektering og
útbjóðing medio 2016 arbeiði kann byrja aftaná summarfrítíðina 2016.
Peningur er tøkur á karminum 6575 fyri 2014, men onki er játtað, til víðari arbeiði við
málinum. Eingin fíggjarkarmur er avsettur á íløgum 2015.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir nevndini til at taka støðu til, um verkætlanin skal setast í verk eftir
leistinum sum skotin er upp, og um neyðugur fíggjarkarmur skal játtast til verkætlanina
komandi ár, fyri 2016.
Verður avgjørt at arbeiða víðari við málinum, skal málið til teknisku nevnd til viðgerðar og
fíggjarnevndina til samtyktar at leggja fyri býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 28. november 2014: Kunnað varð um málið.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 09. januar 2015: Útsett til komandi fund, tá tað verður lýst
og framlagt í sambandi við staðsetingina.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. februar 2015: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson,
Annfinn Brekkstein og Halla Samuelsen, samtykti at taka undir við staðsetingini, sambært
kortskjali dagfest 03.02.2010.
Ein minniluti, Jákup Dam, tekur støðu á seinni fundi.
Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  
Býráðsfundir 26. februar 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Annfinn Brekkstein, Bogi
Andreasen, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og Jógvan Arge.
Greiddi ikki atkvøðu: Jan Christiansen.	
  
Tekniska nevnd 04. mars 2015: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Býarskipanardeildin hevur gjørt kravfestingar til málið um kirkjugarðin í Hoyvík, sí hjálagda
skjal. Fyrsta byggistig fevnir um gerð av lendi til 320 gravir, at skipa atkomuveg og
parkeringspláss til 72 bilar, at byggja lítið arbeiðshús til amboð og uppihald. Umframt at
garðurin skal girðast inni.
Kravfestingarnar siga, hvussu nýggi kirkjugarðurin ynskist skipaður. Kravfestingarnar eru
grundskjal undir uppskoti til skipan, projektering, myndugleikagóðkenning/Føroya Stift,
friðingarviðgerð, og til løgdeildina at fyriskipa og fremja keyp av lendi frá Búnaðarstovuni.
Ætlan er at bjóða projekteringina út í innboðnari lisitasjón. Tilboðini verða løgd fyri nevnd
aftur, tá tey eru innkomin.
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Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at taka undir við kravfestingarskjølunum, at bjóða
projekteringina út, og at beina málið til løgdeildina at keypa lendi.
Mælt verður eisini til at játta kr. 500.000,- av karminum á konto 6275 Kirkjugarðar.
	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. november 2015: Samtykt at taka undir við
tilmælinum.
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt
býarskipanarnevndini og at beina málið í býráðið.

at

taka

undir

við

byggi-

og

Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:	
  
Kirkjugarðurin	
  í	
  Hoyvík	
  hevur	
  verið	
  úti	
  í	
  kapping,	
  har	
  tvær	
  ráðgevarafyritøkur	
  vórðu	
  bidnar	
  um	
  at	
  
koma	
  við	
  einum	
  skipanaruppskotið	
  til	
  nýggjan	
  kirkjugarð	
  í	
  Hoyvík,	
  umframt	
  tilboði	
  upp	
  á	
  
ráðgevarakostnað	
  fyri	
  1.	
  byggistig.	
  Skipanaruppskotið	
  varð	
  vektað	
  við	
  25%	
  og	
  ráðgevarakostnaðurin	
  
varð	
  vektaður	
  við	
  75%.	
  
Fríggjadagin	
  26.	
  februar	
  2016	
  komu	
  undirhondsboðini	
  frá	
  tveimum	
  ráðgevarafyritøkum	
  inn.	
  	
  
Kostnaðarstøðið	
  fyri	
  ráðgevingina	
  av	
  1.	
  byggistigi	
  var	
  høgt	
  og	
  var	
  eisini	
  stórur	
  munur	
  millum	
  tey	
  tvey	
  
tilboðini,	
  sum	
  vórðu	
  latin	
  inn.	
  Harumframt	
  vóru	
  kostnaðarmetingarnar	
  fyri	
  bygging	
  av	
  byggistigunum	
  
eisini	
  høgar,	
  og	
  sostatt	
  metti	
  dómsnevndin,	
  mannað	
  av	
  umsitingini,	
  at	
  vegna	
  høga	
  kostnaðarstøði,	
  er	
  
ikki	
  ynski	
  at	
  taka	
  av	
  nøkrum	
  av	
  tilboðunum,	
  men	
  heldur	
  lata	
  Býarskipan	
  arbeiða	
  víðari	
  við	
  
verkætlanini,	
  at	
  gera	
  skipanaruppskot,	
  projekt	
  og	
  føra	
  verkætlanina	
  fram	
  til	
  útbjóðingar.	
  
Tilmæli:	
  
Tekniski	
   stjórin	
   og	
   býararkitekturin	
   mæla	
   nevndini	
   til	
   at	
   samsýna	
   bjóðarunum	
   kr.	
   25.000	
   í	
   part	
   fyri	
  
luttøkuna,	
   og	
   at	
   býarskipan	
   arbeiðir	
   víðari,	
   at	
   gera	
   skipanaruppskot,	
   projekt	
   og	
   føra	
  	
   verkætlanina	
  
fram	
  til	
  útbjóðingar.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 04. mars 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 17. mars 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Arbeitt verður við skipan av kirkjugarðinum. Býararkitekturin kemur at greiða frá tilgongdini.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 01. apríl 2016: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Býarskipanardeildin hevur gjørt uppskot til Kirkjugarðin í Hoyvík, sí viðheftu skjøl (14/0077238, 1,2,3,4)
Í fyrsta byggistigi er pláss fyri umleið 380 gravum. Afturat tí er pláss fyri barnagravum,
urnugravum og felagsøki við plássi til starvsfólk. 1. stig fevnir eisini um arbeiðsveg frá
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Klingruni inn á arbeiðsøkið, umframt útgrevstur til parkeringspláss. Umsitingin metir, at
atkomuvegur og parkeringspláss eiga at vera ein sjálvstøðug teknisk verkætlan.
Skotið verður upp í fyrsta lagi at bjóða 1. byggistig út í undirhondsboð. Í útbjóðingini verða
hesi arbeiði gjørd:
Flytan og niðurtøka av verandi stiki/hegni
Arbeiðsvegur inn á kirkjugarðsøkið frá Klingruni
Avgrevstur og burturbeining av tilfari av 1. byggistigi
Avvatning
Møgulig spreinging
Tá øll neyðug loyvi frá myndugleikum, keyp av lendi og broyting av byggisamtykt er fingin til
vega, verður útbjóðingartilfarið sent út til 2 arbeiðstakarar. Arbeiðstakararnir, ið eftir ætlan
sleppa at bjóða, vera:
P/F Hansen & Jakobsen
Sp/f Hellisdal
Byrjað verður eftir ætlan 1. juni, og hetta arbeiðið er mett at taka 5 mánaðir.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekurin mæla til at bjóða 1. byggistig út í undirhondsboð eftir
omanfyri standandi lýsing.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 29. apríl 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti.
Løgdeildin hevur kannað møguleikarnar fyri at keypa lendið frá Búnaðarstovuni.
Festarin er hoyrdur og eru allir formalitetir í samband við avlýsing av tinglýstum,
leigusáttmála og deklaratión á ognini eisini avgreiddir.
Búnaðarstovan hevur sent kommununi eina fyribils tilsøgn, keypsprísur 2.311.500,00.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini mæla til at keypa lendið fyri 2,4 mill. kr. sum verður
fíggjað av íløgukarminum 2016 á 6575 kirkjugarðar.	
  
Fíggjarnevndin 11. maj 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 19. mai 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Frank Hellisdal og Sp/f ZRJ geva tilboð uppá 1. byggistig tann 6. juni 2016. Umsitingin viðger
innkomnu tilboðini og ger tilmæli til fundin. Tilboðini verða løgd í málið og kunnu síggjast á
nevndarportalinum frá 7. juni 2016.
Tilmæli:
Tilmæli kemur til fundin.
Ískoyti:
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Sp/f Maskingrevstur v/Frank Hellisdal og Sp/f Z.R.J hava givið tilboð uppá 1. byggistig tann
6. juni 2016. Umsitingin hevur viðgjørt innkomnu tilboðini. Tilboðini eru løgd í málið og kunnu
síggjast á nevndarportalinum frá 7. juni 2016.
2 tilboð eru innkomin. Tey eru áljóðandi:
Sp/f Maskingrevstur v/Frank Hellisdal
Sp/f Z.R.J

5.159.000,00 kr. uttan mvg
2.683.043,00 kr. uttan mvg

Sp/f Z.R.J. hevur gjørt vart við eina roknivillu í tilboði teirra. Endaliga tilboðið er 4.340.543 kr.
uttan mvg., og hetta stendur Sp/f Z.R.J. við. Umsitingin hevur síðani gjørt eina samlaða
kostnaðarmeting at gera 1. byggistig. Samlaði kostnaðurin er 5,4 milliónir.
Játtaðar eru kr. 500.000 til projektering. Av hesum eru kr. 405.000 eftir.
Á karminum til kirkjugarðar eru kr. 1.795.000. Neyðugt er sostatt við fígging 3,2 mió. afturat
Støða skal takast til, um takast skal av tí lægsta tilboðnum frá Sp/f Z.R.J. og hvussu
restupphæddin á 3,2 mió. skal fíggjast.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. juni 2016: Útsett.
Ískoyti:
Umsitingin hevur kannað málið. Umsitingin hevur sett seg í samband við sp/f Maskingrevstur
v/Frank Hellisdal, har kunnað hevur verið um málið, at lægri tilboðsveitari, Sp/f Z.R.J., hevur
gjørt eina roknivillu og at endaligi tilboðsprísurin hjá Z.R.J. er 4.340.543 kr. uttan mvg.
Umsitingin hevur heitt á sp/f Maskingrevstur v/Frank Hellisdal at koma við einum nýggjum
tilboði, grundað á sama útbjóðingartilfar. 	
  
Sp/f Maskingrevstur v/Frank Hellisdal boða frá, at teir standa við sítt tilboð, áljóðandi
5.159.000,00 kr. uttan mvg, og at um tilboðið skal broytast ella regulerast, er neyðugt at
útbjóðingargrundarlagið eisini verður broytt.
Endaliga tilboðið hjá sp/f Z.R.J. er 4.340.543 kr. uttan mvg. Hetta stendur sp/f Z.R.J. við.
Umsitingin hevur síðani gjørt eina samlaða kostnaðarmeting at gera 1. byggistig. Samlaði
kostnaðurin er 5,4 milliónir.
Játtaðar eru kr. 500.000 til projektering. Av hesum eru kr. 405.000 eftir.
Á karminum til kirkjugarðar eru kr. 1.795.000. Neyðugt er sostatt við fígging á 3,2 mió.
afturat.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekurin mæla til at taka av lægsta tilboðnum hjá sp/f Z.R.J.
áljóðandi 4.340.543 kr. uttan mvg.
Eisini verður mælt til at fíggja restupphæddina á 3,2 mió. av íløgukarminum á 6275, Fríðkan
av kommununi, og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 14. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Samstundis verður heitt á umsitingina um at hava greiðar reglur, tá roknifeilir, sum
ávirka prísin, verða staðfestir í tilboðum.
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Annnfinn Brekkstein luttók ikki í viðgerðini av málinum.	
  

	
  

Býráðsfundur 16. juni 2016: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 26. juli 2016: Einmælt samtykt
Ískoyti: 	
  
Umsitingin hevur gjørt eina samlaða kostnaðarmeting fyri at gera kirkjugarðin í Hoyvík lidnan.
Samlaði kostnaður er: kr. 13.659.359,00. Fyrsta byggistig á Kirkjugarðin í Hoyvík verður
liðugt síðst í mars 2017. Skipan av økinum, avgrevstur og burturbeiningin av tilfari hevur
gingið sera væl. Sprongt og brekkað er á økinum til tess at avvatna alt kirkjugarðsøkið.
Atkomuvegur frá Klingruni gjøgnum kirkjugarðin er skipaður og grovplaneraður. Somuleiðis
er parkeringsøkið grovplanerað.
Næsta byggistig er liður í eini størri ætlan at fáa gjørt kirkjugarðin lidnan. Her er talan um í
fyrsta lagi at drena kirkjugarðin, og at breiða mold út í turru árstíðini. Turra árstíðin er frá mai
- august 2017. Hetta arbeiðið má byrja skjótast gjørligt, um tað skal gerast í 2017.
Samstarvið við verandi arbeiðstakara á Kirkjugarðin í Hoyvík, Z.R.J., hevur gingið sera væl.
Møguleiki er at gera ein ískoytisavtalu við Z.R.J, av tí at teir longu eru á staðnum. Hetta
verður mett at vera bíligari og skjótari enn at bjóða út av nýggjum. Somuleiðis skal havast í
huga, at moldin skal liggja í umleið 1 ár at seta seg. Umsitingin hevur biðið um tilboð frá
Z.R.J. at gera næsta byggistig.
Tilboðið frá Z.R.J á hetta arbeiðið er: kr. 4.252.485,00 uttan mvg.
Samlaði kostnaður á hetta arbeiðið er, sí Kostnaðarætlan C: kr. 4.786.703,00.
2 mió. kr. eru settar av íløgu karminum 2017 til Kirkjugarðar. Írestandi upphædd, sum neyðug
er at játta í 2017: 2.8 mió. kr.
Av tí at arbeiðið við kirkjugarðinum ikki má steðga upp, so verður neyðugt í fyrstu atløgu at
fíggja arbeiðið av øðrum verkætlanum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekurin mæla til at taka av tilboðnum frá Z.R.J. og játta írestandi
upphædd á 2.8 mió. kr. av kontantútgjaldinum í sambandi við eldsbrunan í AA-húsinum
áljóðandi 1.63 mió. kr., umframt flyta 1.17 mió. kr. av játtanini til vegagerðina á
Traðabrekku/Hoyvíksvegur, sí j.nr. 15/04352, og beina málið í býráðið umvegis
fíggjarnevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 15. februar 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 22. februar 2017: Samtykt at játtað tilsaman 4,8 mió. kr. til kirkjugarðin í
Hoyvík soleiðis: 2 mió. kr. av íløgukarminum 6575. Írestandi upphædd játtað av
Traðarbrekka/Hoyvíksvegur 1,44 mió. kr. og av AA-húsið 1,36 mió. kr. og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Einmælt samtykt.
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Býráðsfundur 02. mars 2017: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 30. mars 2017: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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____________________
Helena Dam á Neystabø

____________________
Tróndur Sigurðsson

____________________
Halla Samuelsen

____________________
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____________________
Annfinn Brekkstein

____________________
Jákup Dam

____________________
Marin Katrina Frýdal

____________________
Bjørghild Djurhuus

____________________
Gunvør Balle

____________________
Turið Horn

____________________
Bergun Kass

____________________
Heðin Mortensen

