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189/19 Heðin Mortensen farloyvi frá býráðnum
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2 Býráðsfundur

Fundardagur
29.11.2018
26.09.2019
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Journalnr.
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18/04126-1

Lýsing av málinum – samandráttur
Heðin Mortensen hevur boðað frá, at honum berst frá at røkja starv sítt sum býráðslimur í
meira enn samfullar 14 dagar, vegna starv sum landsstýrismaður.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av
tiltakslimi, ið er Bjørg Dam, eru loknar.

Býráðsfundur 29. november 2018: Tikið til eftirtektar.
Ískoyti:
Heðin Mortensen hevur boðað frá, at hann tekur sæti aftur í býráðnum, frá komandi
býráðsfundi.
Býráðsfundur 26. september 2019: Tikið til eftirtektar.
[Lagre]
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190/19 Bjørghild Djurhuus farloyvi frá býráðnum
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190/19

Journalnr.
19/03733-1

Upprunin til málið:
Bjørghild Djurhuus hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja starv sítt sum
býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av
tiltakslimi, ið er Bjørg Dam, eru loknar.

Býráðsfundur 26. september 2019: Tikið til eftirtektar.
[Lagre]

Blað nr.: 797
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

191/19 Mál beind í nevndir 2019
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur
5 Býráðsfundur
6 Býráðsfundur
7 Býráðsfundur

Fundardagur
31.01.2019
28.02.2019
28.03.2019
24.04.2019
23.05.2019
20.06.2019
26.09.2019

Málnr.
4/19
31/19
56/19
80/19
103/19
132/19
191/19

Journalnr.
19/00098-1
19/00098-1
19/00098-1
19/00098-1
19/00098-1
19/00098-1
19/00098-1

Upprunin til málið:
Lýsing av málinum – samandráttur

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu
Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna
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Býráðsfundur 31. januar 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 28. mars 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 24. apríl 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 23. mai 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 20. juni 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Málslýsing:
Víðkan av Skansabryggjuni og Eystara havnaøki.
Seinasta stóra havnaútbyggingin í Tórshavn, var liðug í 1997, tá tann uttasti parturin av
molanum varð breiðkaður. Hendan útbyggingin bleiv gjørd í tøkum tíma, tí bingjuflutningurin
er støðugt vaksin síðani.
Síðani útbyggingina í Tórshavn í 1997, er havnarlagið í Kollafirði munandi útbygt.
Útbyggingarnar í Kollafirði og á Oyrareingjum hava skapt nógv virksemi. Tørvurin á størri
útbyggingum er ikki akuttur í løtuni, men hann kann vísa seg seinni.
Undantikið tað, sum verður uppskipað á Oyrareingjum, kemur allur innflutningur til Føroyar,
sum kemur við bingjum og trailarum, um bryggjuna í Tórshavn. At bingjuhavnin liggur í
Tórshavn ger, at flutningurin til nógv tann størsta partin av forbrúkarunum er stuttur.
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Verðandi umstøður á Eystaru bryggju eru langt frá optimalar, tí:
- Dýpið fram við Eystara mola og innsiglingin er ov lítið. Hetta viðførir at tá verðandi
bingjuskip liggja við bryggju, er neyðugt at leggja fendarar millum skipið og bryggjuna. Hetta
er ikki nøktandi, og ger tað ómøguligt at fáa størri bingjuskip til bryggju, enn tey verðandi.
Alt fleiri ferðamannaskip, sum sigla á okkara leiðum, kunnu ikki koma til bryggju, tí dýpið er
ov lítið.
- Kajplássið, serliga um summarið, er sera avmarkað. Hetta merkir at vit ikki kunnu
avgreiða ferðamannaskipini og bingjuskipini samstundis, og tað er ómøgulig at vaksa um
møguligt annað virksemi.
- Økið til bingjur og trailarar er ov lítið. At økið til bingjur og trailarar er ov lítið, viðførir at
arbeiðsgongdin ikki er nøktandi og tað blíva alt ov nógvar flytingar.
- Økið til pakkhús o.a. er ov lítið. Fyri ikki at minka um verðandi bingjuøki, ber ikki til at
byggja goymslubygningar o.a. sum tørvur er á til havnavirksemið.
- Økið til avgreiðslu av ferðafólki og bilum er ov lítið. Tað er ov lítið pláss at avgreiða
ferðafólk og bilar, serliga um summarið. Ein víðkan av havnaøkinum, hevði gjørt tað møguligt
at umskipa økið rundan um farstøðina, soleiðis at betri pláss var til tey ferðandi.
Einasti møguleiki at betra munandi um umstøðurnar á Eystaru bryggu í Tórshavn, er at
leingja molan á Skansabryggjuni, og at víðka verðandi øki suðureftir og eystureftir.
Tilmæli frá havnarmeistaranum: Mælt verður til:
- at býráðið velur 2 býráðslimir í bygginevndina
- at bygginevndin ger byggiprogram.
- beinanvegin at seta í verk árinskanning, hydrauliskar kanningar og at fáa til vega neyðug
loyvir.
- at kanningar og fyrireikingar, upp til 3 mió. verða goldnar av íløgukarminum hjá Tórshavnar
havn.
Vinnunevndin 30. mai 2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 30. mai 2013: Einmælt samtykt at taka undir við vinnunevndini.
Býráðið fyri læstum hurðum 30. mai 2013: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Marin Katrinu
Frýdal, um at beina málið í teknisku nevnd, ið fall við einari atkvøðu fyri og 9 ímóti.
Fyri atkvøddi: Marin Katrina Frýdal
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Bjørghild Djurhuus, Sigrún Mohr, Tróndur
Sigurdsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen
Greiddu ikki atkvøðu: Elin Lindenskov, Hela Dam á Neystabø og Jákup Dam
Síðan varð atkvøtt um tilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 12 atkvøðum fyri og
ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Bjørghild Djurhuus, Sigrún Mohr, Tróndur
Sigurdsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Sjúrður Olsen, Elin
Lindenskov, Hela Dam á Neystabø og Jákup Dam
Greiddi ikki atkvøðu: Marin Katrina Frýdal
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At enda varð atkvøtt um tilmæli frá Heðin Mortensen, um at velja Sjúrður Olsen og Tróndur
Sigurdsson í bygginevndina, ið varð samtykt við 11 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø,
Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein,
Sjúrður Olsen og Jákup Dam.
Greiddu ikki atkvøðu: Marin Katrina Frýdal og Elin Lindenskov.
Bygginevndin hevur havt 10 fundir, og hevur hesar viðmerkingar:
Grótbrot: Grótið til uppfyllingina, sum er umleið 80.000 m2 verður tikið á sama stað sum til
seinastu havnaútbyggingina, við at víðka verðandi grótbrot á Glyvursnesi suðureftir.
Yvirfriðingarnevndin hevur góðkent, at grótbrotið verður víðkað.
Avtala um gróttøku er ikki gjørd við Búnaðarstovuna enn.
Aldusimuleringar: DHI hevur gjørt aldusimuleringar av, hvussu kyrt tað verður í tí nýggjuog verðandi havnini , tá útbyggingin er liðug. Kanningarnar vísa, at kyrran í tí nýggju havnini
verður umleið tann sama, sum tað er í verðandi havn í dag. Kanningin vísir eisini, at aftan á
ýtbyggingina, verður tað munandi kyrrari í verðandi havn.
Útbyggingin hevur eisini ein positiva ávirkan á Álaker og Argir, serliga á landnyrðingi.
Grótkast: Fyri at kunna taka støðu til hvussu sjálvt grótkastið skal byggjast , eru ávegis
kanningar gjørdar hjá DHI.
Ávegis kanningarnar vísa, at tann norðari parturin av grótkastinum skal vera nakað hægri
enn verðandi moli.
Fyri at fáa endaliga staðfest, hvussu uppbyggingin av molanum skal verða, er neyðugt at
gera eina modelroynd, sum verður liðug í september 2014.
Sandagerð: Kanningar vísa, at útbyggingin ikki hevur nevniverduga ávirkan á sandin í
Sandágerði.
Havnalagið: Fyri at fáa skapið á havnalagnum at hóska so væl til landslagið sum til ber, er
nógv orka, saman við arkitekti, brúkt upp á at fáa tað rætta skapið.
Uppskotið er ein samlað víðkan av havnalagnum upp á umleið 163.000 m2, við einari
atløgusíðu upp á umleið 700 m
Skansin: Fyri at fáa eina so góða loysn sum til ber, hevur verið samskift við
Fornminnisnevndina.
Tað hevur verið týdningarmikið, at umhvørvið rundan um Skansan, aftan á útbyggingina, skal
verða eitt trivnaðarøki.
Nýggja havnalagið er umleið 50 m leyst av fjøruni undir Skansanum, har møguleiki er at
leggja smábátar.
Friðingarmyndugleikar: Yvirfriðingarnevndin hevur á fundi 10. juni 2014 samtykt at geva
loyvi til útbyggingina.
Árinskanning: Tá bygt verður so út á sjógv, er neyðugt at gera eina árinskanning. Hetta er
ein umfatandi kanning, sum lýsir hvørja ávirkan útbyggingin hevur á umhvørvið.
Rambøl hevur gjørt kanningina, sum aftaná at býráðið hevur samtykt tað, verður send til
umhvørvisstovuna.
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Tað er Umhvørvisstovan sum endaliga góðkennir ætlanina.
Broyting av byggisamtykt: Neyðugt verður at víðka verðandi byggisamtykt til eisini at fevna
um nýggja havnalagið. Uppskot um hetta, eigur sum skjótast at verða lagt fyri nevnd.
Framhaldandi fyrireiking: Fyri at kunna gera tær endaligu fyrireikingarnar áðrenn støða
verður tikin til at projektera, er neyðugt at gera modelroynd av nýggja molanum.
Eisini er neyðugt at gera byggiprogram.
Tað eru áður jattaðar 3 mió til fyrireikingar. Neyðugt er at játta 1 mió. afturat, soleiðis at
møguligt er gera modelroyndina og byggiprogrammið.
Hetta arbeiðið eigur at verða liðugt í oktober.
Tilmæli:
Havnameistarin og bygginevndin mæla til at samtykkja, at VVM kanningin verður send til
Umhvørvisstovuna til góðkenningar, tá hon er liðug.
Mælt verður eisini til at játta 1 mió. av íløgukarminum hjá Tórshavnar havn til fyrireiking og
ger av byggiprogrammi.

Vinnunevndin 16. juni 2014: Samtykt taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 18. juni 2014: Samtykt at beina málið í býráðið.
Býráðsfundir 25. juni 2014: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Marin Katrinu Frýdal, um at
beina málið í teknisku nevnd, fall við 3 atkvøðum fyri og 7 ímóti.
Fyri atkvøddu: Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge og Jákup Dam
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen,
Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen
Greiddu ikki atkvøðu: Elin Lindenskov, Helena Dam á Neystabø og Sigrún Mohr,
Síðan varð atkvøtt um tilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 12 atkvøðum fyri og 1
ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Elin Lindenskov, Helena Dam á
Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn
Brekkstein, Sjúrður Olsen, Jógvan Arge og Jákup Dam
Ímóti atkvøddu: Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
Støðulýsing
Árinskanningin, hevur verið til hoyring. Viðmerkingar til hoyringsskrivini verða í løtuni
viðgjørd. Tá viðgerðin er liðug, verður hon løgd fyri býráðið, og eftirfylgjandi send til
Umhvørvisstovuna til endaliga góðkenning.
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Modelroyndin, sum vísir hvussu grótkastið skal uppbyggjast er liðug.
Byggiprogrammið er gjørt.
Um arbeiðið skal kunna bjóðast út í 2015, má projekteringin byrja nú. Uppskot til avtalu um
projektering er gjørt við LBF, soleiðis at arbeiðið kann bjóðast út í innbodnari lisitatión.
Tilmæli: Havnarmeistarin og bygginevndin mæla til at samtykkja uppskot til byggiprogram.
Eisini verður mælt til at játta 6 mió. kr. til projektering og forkanningar.
Vinnunevndin 12. januar 2015: Útsett.
Vinnunevndin 20. januar 2015: Ein meiriluti: Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson, Annfinn
Brekkstein og Bjørghild Djurhuus tekur undir við tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis
fíggjarnevndina.
Ein minniluti: Jákup Dam tekur ikki undir við tilmælinum, men mælir til at samtykkja, at aðrir
møguleikar fyri víðkaðari góðshavn í kommununi verða gjølla kannaðir við atliti at kostnaði og
umstøðum annars, áðrenn byggiskrá verður samtykt og peningur játtaður til at projektera
ætlaðu útbygginina av Skansabryggjuni og Eystara havnarøki í Havn. Víst verður til framløgd
skitsuuppskot d.d. um havnarbygging á Sundi.
Fíggjarnevnd 21. januar 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Sjúrður
Olsen og Annfinn Brekkstein, tekur undir við meirilutanum í vinnunevndini og beinir málið í
býráðið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, mælir býráðnum til at taka undir við minnilutanum.
Býráðsfundir 29. januar 2015: Fyrst varð atkvøtt um minnilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið
fall við 3 atkvøðum fyri og 10 ímóti.
Fyri atkvøddu:
Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam og Jógvan Arge.
Ímóti atkvøddu:
Heðin Mortensen, Rúni Djurhuus, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún
Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen og Sjúrður
Olsen.
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 10 atkvøðum
fyri og 3 ímóti.
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Rúni Djurhuus, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún
Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen og Sjúrður
Olsen.
Ímóti atkvøddu:
Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam og Jógvan Arge.
Ískoyti:
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Árinskanningin lá frammi til hoyringar í tíðarskeiðinum frá 26. juni til 19. september 2014, og
inn komu 7 hoyringsskriv.
Ein samlað viðmerking til hoyringsskrivini er gjørd í ”hvidbog”, sum saman við
árinskanningini verður send til Umhvørvisstovuna til endaliga góðkenning.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at taka undir við viðmerkingunum í ”hvidbog” og at senda hesar til
Umhvørvisstovuna til endaliga góðkenning.
Vinnunevndin 20. april 2015: Ein meiriluti : Sjúrður Olsen, tróndur Sigurðsson, og Annfinn
Brekksteintekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti: Jákup Dam tekur ikki undir við tilmælinum, men vísir til minnilutatilmælið frá
vinnunevndini 20. januar 2015.
Býráðsfundir 23. apríl 2015: Atkvøtt varð um tilmæli frá Heðin Mortensen, um at taka undir
við vinnunevndini og at senda málið í náttúru- og umhvørvisnevndina, áðrenn málið verður
sent Umhvørvisstovuni, ið varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørg Dam, Helena Dam á Neystabø,
Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og
Sjúrður Olsen.
Greiddi ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
Uppskot til serstaka byggisamtykt er gjørd fyri økið (okkara j.nr. 15/00833), og liggur
uppskotið alment frammi í 6 vikur til fyrst í juni, síðani skulu møguligar innkomnar
viðmerkingar viðgerast.
Uppskotið til byggisamtykt liggur á heimasíðuni hjá kommununi.
Skjøl:
14/03771-13 VVM umhvørvisárinsmeting
14/03771-14 Samandráttur av VVM umhvørvisárinsmeting
14/03771-6 Kort yvir kloakkir
14/03771-9 Viðmerkingar frá náttúru- og umhvørvisdeildini
Náttúru- og umhvørvisnevndin 29. apríl 2015: Málið umrøtt.
Vinnunevndin 18. mai 2015: Málið varð umrøtt.
Ískoyti:
Býráðið samtykti á fundi tann 29. januar 2015, at játta pening til projektering.
Forprojekt er gjørt.
Fyri at kunna taka avgerð um, hvørjir arbeiðstakarar hava førleika at gera arbeiðið, er fragast
at hava eina undangóðkenning.
Tað tekur tíð at hava eina undangóðkenning.
Í tilfarinum til undangóðkenning eigur at verða kunnað um, hvussu stóran prosentpart av
kostnaðinum arbeiðstakarin skal seta sum bankatrygd. Í ABF er ásett, at arbeiðstakarin skal
seta eina trygd upp á 15%.

Blað nr.: 805
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

Tað er ikki óvanligt í okkara grannalondum, at trygdin er 10% og minni. Ein annar leistur er,
at trygdin verður ásett til 10% og at 5% av hvørjari umbøn verður eftirhildin.Um krav um trygd
er ov høgt, kann tað blíva trupult hjá føroyskum arbeiðstakarum at bjóða.
Tilmæli frá havnarmeistaranum og bygginevndini:
Mælt verður til:
- at góðkenna forprojektið.
- at lýsa til almenna undangóðkenning.
- at arbeiðstakarin skal seta ein bankatrygd upp á 10% av sáttmálaupphæddini og at 5% av
hvørjari umbøn verður eftirhildin.
Vinnunevndin 24. september 2015:
Eini meiriluti: Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrún Mohr mælir til
at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti: Jákup Dam tekur ikki undir við tilmælinum.
Vinnunevndin 24. september 2015:
Eini meiriluti: Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrún Mohr mælir til
at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti: Jákup Dam tekur ikki undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Málið hevur nú í longri tíð verið í Yvirfriðingarnevndini og Býarskipanarnevnd Landsins, uttan
at nøkur avgerð verður tikin. Orsøkin til hetta tykist fyrst og fremst at vera árinið ætlanin
hevur á útsýnið frá Skansanum.
Fyri at fáa gongd á málið er politisk avgerð tikin um, at minka ætlanina.
Tann broytta ætlanin førir við sær, at útfyllingin frammanfyri Skansan verður tikin burtur og
økið minkar við 70.000 m2.
Broytta ætlanin ger, at øll ferðslan til havnarøkið verður leidd eftir verðandi til- og frákoyring.
Broytingin viðførir eisini, at økið til pakkhús og avgreiðslu minkar munandi. Fyri at bøta um
hetta, ber til at vaksa útbyggingina vestureftir við 15.000 m2.
Broytta ætlanin og óvantaðar kanniningar av botninum gera, at neyðugt er at játta 1 mió. kr
afturat til projektering.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at tillaga projektið sambært nýggju ætlanini, og at játta 1 mió. afturat
til projektering.
Vinnunevndin 12. oktober 2015: Útsett.
Vinnunevndin 14. oktober 2015:
Ein meiriluti: Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson, Annfinn Brekkstein og Bjørghild Djurhuus
tekur undir við tilmælinum.

Blað nr.: 806
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

Ein minniluti: Jákup Dam tekur støðu á seinni fundi.
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen, taka undir við vinnunevndini og beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.
Býráðsfundir 29. oktober 2015: Tjóðveldi legði fram soljóðandi broytingaruppskot:
Minnilutin ásannar, at nýggja ætlanin er øðrvísi enn tann fyrra, men so leingi
Yvirfriðingarnevndin ikki hevur tikið støðu til loyvið til nýggju ætlaninina, mælir minnilutin frá
at játta fleiri pengar til at projektera ætlaðu havnaútbyggingina.
Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskotið frá Tjóðveldi, ið fall við trimum atkvøðum fyri og 9
ímóti. Ein býráðslimur greiddi ikki atkvøðu.
Fyri atkvøddu: Jógvan Arge Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild
Djurhuus, Sigrun Mohr, Halla Samuelsen, Sjúrður Olsen, Annfinn Brekkstein og Bogi
Andreasen.
Elin Lindenskov greiddi ikki atkvøðu.
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9
atkvøðum fyri og trimum ímóti. Ein býráðslimur greiddi ikki atkvøðu.
Tey, ið atkvøddu fyri, vóru: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Helena Dam á Neystabø,
Bjørghild Djurhuus, Sigrun Mohr, Halla Samuelsen, Sjúrður Olsen, Annfinn Brekkstein og
Bogi Andreasen.
Tey, ið atkvøddu ímóti, vóru: Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam.
Elin Lindenskov greiddi ikki atkvøðu.
Ískoyti:
Lýst hevur verið til undangóðkenning av at bjóða upp á arbeiðið.
Átta ymisk feløg/samtøk ynsktu at verða við, og lótu tilfar inn.
Tilmæli:
Havnarmeisarin og bygginevndin mæla til at bjóða fylgjandi feløgum og samtøkum at geva
tilboð upp á arbeiðið:
Feløg: J& K Petersen, MT Højgaard.
Samtøk: Articon & Aarsleff, TG Verk & Suðurverk, Munck & JV-OHL, LNS & LNS Saga.
Vinnunevndin 17. desember 2015:
Ein meiriluti: Sjurður Olsen, Annfinn Brekkstein og Bjørghild Djurjuus tekur undir við
tilmælinum.
Ein minniluti: Jákup Dam tekur ikki undir við tilmælinum vísandi til at Yvirfriðingarnevndin ikki
hevur tikið støðu til nýggju ætlanina.
Ískoyti:
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Í fráboðan frá Yvirfriðingarnevndini, dagfest 23. desember 2015, verður sagt, at nevndin á
fundi tann 14. desember 2015 hevur tikið avgerð um, at grótkastið undir Skansanum skal
flytast góðar 30 m suðureftir. Hetta merkir at uppskotið, sum bleiv samtykt á býráðsfundi 29
oktober 2015, minkar við umleið 10.000 m2..
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at tillaga projektið sambært avgerðini hjá Yvirfriðingarnevndini, og at
bjóða arbeiðið út.
Vinnunevndin 29. desember 2015:
Ein meiriluti: Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur undir við
tilmælinum.
Ein minniluti: Jákup Dam tekur ikki undir við tilmælinum, vísandi til at ongin dagførd
byggiskrá fyriliggur til nógv broytta uppskotið og tí eru nógvar óvissur.
Ískoyti:
Á fundi í vinnunevndini tann 24. september 2015 bleiv samtykt, at arbeiðstakarin skal seta
ein bankatrygd upp á 10% av sáttmálaupphæddini og at 5% av hvørjari umbøn verður
eftirhildin.
Ráðgevin heldur, at ásetingin um at afturhalda 5% av hvørjari umbøn, eigur at verða strikað.
Grundgevingin er, at ein lutfalsliga lítil partur av kostnaðinum er levering av tilfari, og at tað er
tyngjandi fyri gjaldførið, serliga hjá teimum smærru fyritøkunum, at 5% av hvørjari umbøn
verður afturhildið.
Tilmæli frá bygginevndini: Mælt verður til at arbeiðstakarin skal seta eina bankatrygd upp á
10% av sáttmálaupphæddini, og at ásetingin um at 5% av hvørjari umbøn verður afturhildin,
verður strikað.
Vinnunevndin 07. mars 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá bygginevndini.
Eisini samtykt, at føroyskir sáttmálar eru galdandi fyri útbjóðingina.
Vinnunevndin 07. mars 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá bygginevndini.
Eisini samtykt, at føroyskir sáttmálar eru galdandi fyri útbjóðingina.
Ískoyti:
Licitatiónin var tann 22/3- 2016, kl. 13.30. Inn komu 5 tilboð:
Tilboð A og B eru fyri bryggju við ávikavist 15 m og13 m dýpi.
Tilboð
A
B

Upphædd
386.826.599
371.641.338

Samt. Articon & Aarsleff

A
B

448.758.725
425.843.654

MT Højgaard

A
B

593.872.000
572.000.000

J & K Petersen

Samt. TG Verk & Suðurverk A

793.864.643
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B

770.129.797

A
B

505.219.402
488.709.925

Lisitatiónsprokokol og innstilling er gjørd j.nr. 14/00896-39
Uppskot til avtalu er gjørt við Búnaðarstovuna og bóndan um at keypa 91.979 m2 av lendi á
Glyvursnesi til gróttøku. Tá liðugt er at taka grót, er Tórshavnar kommuna eigari av
grótbrotinum, og kann brúka hetta til annað endamál.
Avtalað er eisini, at ein vegur skal gerast oman fyri grótbrotið fyri at sleppa til avgrevstur frá
grótbrotinum. Vegurin verður liggjandi aftan á at liðugt er at taka grót.
Eisini er avtala gjørd fyri ampar, sum bóndin hevur av arbeiðinum, og at møguligt annað
virksemi kemur í grótbrotið, sum liggur í haganum.
Samlaður kostnaður fyri keyp av lendi, mist vetrarbit og ampar er tilsamans
kr.
8.958.516 sí j.nr. 14/00896-40
Fíggjarlig viðurskiftir:
Sambært uppgerð j.nr.14/00896-41 er samlaði kostnaðurin fyri arbeiðið 465 mió. kr.
Arbeiðið skal fíggjast av íløgum fyri Tórshavnar havn í 2016, 2017, 2018 og 2019.
Láni tørvurin er 300 mió. kr.
Bæði útlendskir og føroyskir fíggingarstovnar hava givið tilboð upp á lán.
Ein hóskandi afturgjaldsprofilur fyri Tórshavnar havn er 20 ár. Nú rentan er lág, er tað helst
rættast at gera avtalu um fasta rentu fyri 250 mió fyri tey fyrstu 15 árini, og variabla rentu fyri
50 mió. Hetta ger, at vit kenna útreiðslurnar øll tey fyrstu árini áðrenn lánið er niðurgoldið, og
at møguleiki er at niðurgjalda lánið við tí variablu rentuni skjótari enn ætlað.
Tilboð er komið upp á lán, við nevnda profili. Tað fæst áleið eins bílig fígging í Føroyum sum
uttanlands.
Tá eins bílig fígging fæst í Føroyum í mun til uttanlands, er tað helst rættast at taka av tí
føroyska tilboðnum, sum eisini ger prosessina og samskifti munandi lættari. sí j. nr
14/00896-42
Tilmæli: Bygginevndin og havnarmeistarin mæla til,

-

at játta 465 mió. kr av íløgum fyri Tórshavnar havn í 2016, 2017, 2018 og
2019.
at taka av tilboð A frá P/F J.& K. Petersen, og at gera byggisáttmála.
at taka undir við uppskoti um avtalu við Búnaðarstovuna og bóndan um grót
av Glyvursnesi

Havnarmeistarin mælir eisini til at gera lániavtalu um 250 mió við fastari rentu, og 50 mió við
variablari rentu. Lánini verða avdrigin yvir 20 ár.
Vinnunevndin 01. august 2016: Ein meiriluti, Sjúrður Olsen, Tróndur Sigurðsson, Annfinn
Brekkstein og Bjørghild Djurhuus, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Jákup Dam, tekur ikki undir við tilmælinum og vísir til viðmerkingarnar á
vinnunevndarfundi 29. desember 2015.
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Fíggjarnevndin 04. august 2016: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen, Tróndur
Sigurðsson, Annfinn Brekkstein tekur undir við vinnunevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur undir við Jákup Dam í vinnunevndini. Jógvan Arge vísir
býráðnum á, at ongin lýsing er løgd fram av árinunum, sum íløgan og tann stóra lántøkan
hava á búskap kommununar.
Býráðsfundur 04. august 2016: Fyrst varð atkvøtt um tilmæli frá Tjóðveldi, um at útseta
avgerðina um at útbyggja Skansabryggjuna, til nýtt býráð hevur tikið við 1. januar 2017, ið fall
við 3 atkvøðum fyri og 7 ímóti.
Fyri atkvøddu:
Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal
Ímóti atkvøddu:
Heðin Mortensen, Helena Dam á Neystabø, Sigrun Mohr, Tróndur Sigurðsson, Annfinn
Brekkstein, Jan Christiansen og Sjúrður Olsen
Greiddi ikki atkvøðu:
Halla Samuelsen
Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 8 atkvøðum fyri
og einari ímóti.
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Helena Dam á Neystabø, Sigrun Mohr, Tróndur Sigurðsson, Halla
Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Jan Christiansen og Sjúrður Olsen
Ímóti atkvøddu:
Marin Katrina Frýdal.
Greiddu ikki atkvøðu:
Jógvan Arge og Jákup Dam.
Ískoyti:
Avgerð bleiv tikin á býráðnum tann 4. august 2016, um at upptaka lán upp á 250 mió. til eina
fasta rentu.
Avtalan um fasta rentu fylgir rentumarknaðinum, og var tá 1,74 %.
Endaliga lánsavtalan var klár til undirskrivingar 2. nov. 2016.
Síðani samtyktina í býráðnum, er swappurin hækkaður spakuliga uppeftir, serliga aftan á
amerikanska forsetavalið.
Um lánið verður undirskrivað nú, er tann fasta rentan pr. 15.11.2016 , 2,1%
Øll tekin eru til, at rentan framhaldandi hækkar.
Tilmæli:
Havnarmeistarin mælir til, at lánið verður tikið beinanvegin.
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Fíggjarnevndin 16. november 2016: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Val av bygginevnd til havnaútbyggingina.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu Boði Andreasen, Bergun Kass og Heðin
Mortensen.
Ískoyti:
Áðrenn arbeiðið at víðka Eystara havnarøki byrjaði, vóru 91.979 m2 av lendi keyptir frá
Búnaðarstovuni til gróttøku.
Vit kenna ikki tað endaligu nøgdina fyrr enn arbeiðið er liðugt, men tað sær út til, at tað fara
umleið 300.000 m3 meira av gróti í útfyllingina enn mett, og er tað tí tørvur á at keypa 9.500
m2 afturat.
Kostnaðurin fyri keyp og tinglýsing er tkr. 885
Tilmæli frá havnarmeistaranum:
Mælt verður til at keypa 9.500 m2 fyri tkr 885, at fíggja av íløgujáttanini til víðkan av
Skansabryggjuni og víðkan av Eystara havnarøki.
Vinnunevndin 14. januar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 23. januar 2019: Samtykt at taka undir við Vinnunevndini og beina málið í
býráðið. Marin Katrin Frýdal luttók ikki í viðgerðini.
Býráðsfundur 31. januar 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Kunnað verður um málið.
Fíggjarnevndin 25. februar 2019: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Býráðið samtykti í 2016 at játta 465 mió til víðkan av Skansabryggjuni og Eystara havnaøki.
Av tí samlaðu játtanini upp á 465 mió, vóru:

-

22 mió settar av til ókent
14,1 mió til prís og lønarvøkstur
2 mió til meirnøgdir av gróti vegna setningar

Nú arbeiðið er komið væl áleið, verður mett at prís- og lønarvøksturin verður uml. 32 mió og
meirnøgdir av gróti vegna setningar verða góðar 9 mió.
Enn er arbeiðið ikki liðugt, og nógvar ymiskar óvissur hava verið millum arbeiðstakaran og
arbeiðsánaran. Samráðingar hava verið millum partarnar, fyri at gera semju um óvissurnar,
soleiðis, at tað sum er eftir av arbeiðinum, verður gjørt fyri ein fastan prís, undantikið prís- og
lønarvøkstur.
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Tilboðið frá høvuðsarbeiðstakaranum var 387 mió.
Uppskot er gjørt til semju um, at samlaða gjaldið til arbeiðstakaran verður 413 mió. Hetta
svarar til ein meirkostna upp á 26 mió.
Hetta er ein fastur prísur íroknað allar váðar og meirnøgdir av gróti, og at tann fyrri parturin
av bryggjuni verður latin 22. oktober 2019., og tann endaliga avhandingin verður 15 mai
2020. Meirútreiðslur til m.a. asfalt, dýping, trygging og gróttøku er 8,7 mió.
Samlaði kostnaðurin verður 499,7 mió.
Hetta merkir, at samlaði meirkostnaðurin er (499,7 – 465) 34,7 mió.
Býráðið hevur áður samtykt at lána 300 mió til projektið.
Tilmæli frá havnameistaranum: Mælt verður til at taka undir við uppskoti til semju við
høvusðarbeiðstakaran, og at játta 34,7 mió. kr. meira til projektið, sum verður fíggjað av
íløgukarminum fyri 2020.
Vinnunevndin 09. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir viå Vinnunevndini og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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193/19 Føroya Forngripafelag : Umsókn at keypa grundøkið á matr.
nr. 970k, Tórshavn so lagaliga sum møguligt, Hornagarður
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
17.06.2014
10.09.2014
03.12.2014
11.12.2014
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
180/14
227/14
312/14
237/14
223/19
193/19

Journalnr.
14/00336-17
14/00336-17
14/00336-17
14/00336-17
14/00336-17
14/00336-17

Lýsing av málinum- samandráttur:
Í stuttorðaðum skrivi vendir Føroya Forngripafelag sær til TK.
Upplýst verður, at felagið hevur viðtikið at selja húsini hjá Hans á Lað, ið standa við
Hornagarð á leigaðum grundøki hjá Tórshavnar Kommunu.
Ætlanin er at nýta peningin samsvarandi endamálum felagsins.
Felagið heitir á býráðið, um at lata felagnum grundøkið so lagaliga sum til ber.
Aðrir upplýsingar í málinum:
Grundøkið er til víddar 177 m². og fyriliggur 20 ára leigusáttmáli um leigu av økinum.
Leigusáttmálin er undirskrivaður 21. apríl 1980.
Húsini eru í 1980, flutt á nevnda grundøki, sum er granni til Hornahúsini úti við
Landsjúkrahúsið.
Sambært upplýsingum, so hevur Forngripafelagið tá fingið húsini til keyps fyri onki, men
hevur síðani umvælt og dagført húsini og hevur eisini staðið fyri flyting av húsunum.
Ymiskar ásetingar í leigusáttmálanum.
Verandi leigusáttmáli hevur gildið í 20 ár, t.v.s. fram til 21.04.2000, tá ið hann kann uppsigast
av báðum pørtum við eitt árs freist. Áseting er um at tað skulu vera samráðingar partanna
millum um leingjan av leigumálinum í eitt nýtt áramálsskeið.
Brúkið av húsunum skal vera í samsvari við endamál Føroya Forngripafelags.
Sambært leigusáttmála kann møguligur keypari av húsunum yvirtaka leigumálið, treytað av
húsini verða nýtt til sama endamál og endamál sum Tórshavnar Býráð kann góðkenna.
Uppfyllir keyparin ikki treytirnar frammanfyri og kann býráðið tessvegna ikki góðkenna hann
sum leigara, skal kommunan yvirtaka húsini fyri eina upphædd, sum verður ásett av trimum
metingarmonnum.
Í sínari fráboðan um sølu av húsunum vísir felagið til at endamálið við søluni er samsvarandi
viðtøkum felagsins. Men verður onki konkret tó nevnt í hesum sambandi.
Grein 2. í lóg felagsins. Verkevni felagsins er:
1. at vekja ans fyri fornminnum Føroya, fyri bygningum og umhvørvum við antikvariskum,
siðsøguligum og estetiskum virði og beinleiðis arbeiða fyri varðveiting av hesum.
2. í varðveitingararbeiðinum at útvega sær fastar ognir og umsita tær.
3. at vekja ans fyri forngripum og stuðla innsavningarvirksemi Føroya Fornminnisavns.
Sbr. grein 5 kann verkevni felagsins einans broytast og felagið takast av, um hetta verður
samtykt á tveimum lógliga lýstum aðalfundum upp í slag. Verður felagið tikið av, ganga ognir
tess til Føroya Fornminnisavn.
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Ásetingar í kommunustýrislógini og kunngerð viðv. sølu av kommunalum ognum:
Sambært § 44 í kommunustýrislógini, kann kommunan ikki selja fasta ogn hjá kommununi,
uttan so, at ognin frammanundan hevur verið boðin út alment.
Í kunngerð nr. 122 frá 22. december 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn eru
ásettar nærri reglur um mannagongdina við almennum útboði av kommunalari fastogn.
Sí § 2. stk. 2. í kunngerðini nýtist fastogn tó ikki at verða boðin alment út, um talan er um
sølu til felag, stovn v.m., sum kommunan lógliga kann veita stuðul,
Niðurstøða:
Í hesum føri hevur kommunan heimild til at selja ognina til Forngripafelagið.
Hinvegin ber eisini til hjá møguligum keypara at keypa húsini og samstundis at yvirtaka
leigumálið, undir ávísum treytum. Millum annað at húsini skulu nýtast til sama endamál sum
higartil, ella til endamál sum Tórshavnar Býráð kann góðkenna.
Ein møguligur vinningur sum forngripafelagið fær av eini sølu av grundøki við ástandandi
sethúsum, verður brúktur til almannagagnligt virksemi.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini og miðfyrisitingarstjórin mæla til at beina málið í avarandi nevndir.
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Fíggjarnevndin 16. mars 2011: Samtykt at beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina og
mentamálanevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 4. apríl 2011: Nevndin samtykti at umsitingin lýsir málið til
komandi fund.
Ískoyti:
Føroya Forngripafelag hevur umvælt húsini, sum standa á matr. nr. 970k.
Grundøkið er til víddar 177 m².
Forngripafelagið ætlar at selja húsini, og er tað felagsins metan, at tað er lættari at selja
húsini um felagið eisini eigur undirlendið.
Ein møguligur vinningur av søluni, verður brúktur til varðveita aðrar ognir, sí eisini grein 2, í
lóg felagsins.
Verður felagið tikið av, ganga ognir tess til Føroya Fornminnisfelag.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini og kommunustjórin mæla til at beina málið í teknisku nevnd.
Fíggjarnevndin 13. september 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til at bíða við at taka støðu til
málið, til heildarætlan fyri LSH er liðug og góðkend, herundir eisini vegaføring á økinum.
Tekniska nevnd 24. oktober 2013: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og at
beina málið í fíggjarnevndina.
Ískoyti:
Sambært fyriliggjandi uppskoti um vegaloysn til Kapellið, kemur verandi vegur at liggja nærri
Hornahúsunum, meðan økið, har vegurin er í dag, gerst til p-pláss. Vegaloysnin við
Landsverk og LSH kemur sostatt ikki at nerva matr. nr.970k, Tórshavn.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini og býarverkfrøðingurin mæla til at
beina málið aftur í fíggjarnevndina til støðutakan, við grundarlag í omanfyri standandi ískoyti.

Tekniska nevnd 17. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
fíggjarnevndina.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini og kommunustjórin mæla til at selja umsøkjara matr. nr. 970k, til
marknaðarprís.
Virðismeting verður fingin til vega, og er ein møgulig søla av matriklinum, treytað av
góðkenning frá fíggjarnevnd.
Fíggjarnevnd 10. september 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum, og verður málið at
leggja fyri aftur fíggjarnevndina.
Ískoyti
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Sp/f Ráð hevur virðismett ognina til kr. 265.500,00 svarandi til kr. 1.500 kr/m2.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini og kommunustjórin mæla til at selja umsøkjara matr. nr. 970k,
Tórshavn, fyri kr. 265.500,00 treytað av góðkenning frá Føroya Landstýri.
Keypari rindar metingarkostnað umframt aðrar kostnaðir sum tinglýsing og annað.
Fíggjarnevnd 03. december 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
býráðið.
Býráðsfundir 11. desember 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Kommunan átti undirlendið ( matr.nr. 670k ) meðan Forngripafelagið átti ástandandi
sethúsini.
Sølan av undirlendinum til Forngripafelagið varð avgreidd í 2016. Samstundis seldi
Forngripafelagið matrikulin við ástandandi sethúsum til privatpersón.
Í søluskeytinum tinglýsti Føroya Forngripafelagið nýggjar servituttir á ognina, har kommunan
hevur átalurætt. Nýggju servituttirnir komu ístaðin fyri gomlu servituttirnar sum vóru tinglýstir
í leigusáttmálanum.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at avlýsa leigusáttmálan við
servituttum, sum er tinglýstur 29. apríl 1980.

Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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194/19 Óbygt grundstykki. Matr.nr. 91i, Kollafjørður.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
225/19
194/19

Journalnr.
17/03600-14
17/03600-14

Upprunin til málið:
Lýsing av málinum – samandráttur.
Óbygt grundstykki í Kollafirði. Útstykking Hamrabøur.
Matr.nr. 91i, Kollafjørður. Vídd 576m2. Keypsprísur kr. 270.725,76
Skeytið er tinglýst 21.12.2018. Sum servituttur í skeytinum er áløgd 3 ára byggifreist.
Keyparin greiðir frá, at hann ikki metir seg kunna byggja hús innan ásettu trý ára freistina.
Tað er long bíðitíð at fáa hondverkarar, og sera dýrt at byggja, og er trupult at fáa fígging til
bygging av sethúsum uttan fyri suðurstreym, tí loft er á, og krevst meiri eginpeningur.
Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl. Avrit av tinglýstum skeyti. Umsókn frá eigara. Kortskjal.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu
Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

Nei ☐

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna
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Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at keypa stykkið aftur, og síðani
at luta tað útaftur eftir reglugerð.

Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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195/19 Undirskrivað fyribilsskeyti p12, oman Gil, matr. nr. 135qc,
Hoyvík
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
20.03.2019
28.03.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
67/19
58/19
224/19
195/19

Journalnr.
16/01033-9
16/01033-9
16/01033-9
16/01033-9

Upprunin til málið: Eigarin av matr.nr. 135qc, Hoyvík, ynskir at selja kommununi óbygda
grundstykkið.
Lýsing av málinum – samandráttur.
Talan er um eitt grundstykki í útstykkingini Oman Gil. Vídd. 322m2. Grundstykkið er
planerað. Skeytið er tinglýst 21.09.2016.
Eigarin ynskir at lata stykkið innaftur. Grundstykkið varð selt fyri kr. 525.504,00 og verður
latið kommununi aftur fyri henda prís.
Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini.

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Ongir.

Umhvørvisárin. Ongi.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl. Umsókn. Kortskjal.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu
Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

Nei ☐

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna
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Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at keypa grundstykkið innaftur,
og at selja grundstykkið aftur í fríðari sølu hjá ognarmeklara.
Keypsprísur íroknað tinglýsing verður kr. 531.759,04

Fíggjarnevndin 20. mars 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 28. mars 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Grundstykkið hevur staðið á sølulista hjá ognarmeklara. Prísuppskot 1.000.000 kr.
Eitt boð kom inn áljóðandi prísuppskotinum 1.000.000 kr. og kom onki mótboð innan freist.
Ognarmeklarin hevur í samráð við umsitingina hjá kommununi tikið grundstykkið av aftur
sølulista til avgerð fyriliggur.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at selja grundstykkið fyri innkomið
boð áljóðandi 1.000.000 kr.

Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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196/19 Útstykking til sethús í Kaldbak
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Kaldbaksnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
18.06.2019
24.06.2019
03.07.2019
04.07.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
128/19
4/19
213/19
184/19
221/19
196/19

Journalnr.
19/02482-1
19/02482-1
19/02482-1
19/02482-1
19/02482-1
19/02482-1

Upprunin til málið:
Á fundi í byggi- og býarskipanarnevndini 4. september 2018 varð samtykt, at umsitingin
skuldi arbeiða víðari við at kanna møguleikarnir fyri útstykking í Kaldbak, sí mál
Sethúsaútstykking í Kaldbak. Kanna møguleikar fyri at stykkja út til sethúsagrundstykkir í
Kaldbak.
Lýsing av málinum – samandráttur
Tekniska umsitingin hevur gjørt eina yvirskipaða kostnaðarmeting av, hvør kostnaðurin er fyri
at gera útstykkingina, og verður tað mett, at samlaði kostnaðurin verður umleið 2,5 mió. Tá er
vegur, leiðingar, keyp av lendi, ráðgeving og umsiting við í metingini.
Fyri at halda útreiðslunum niðri, soleiðis at grundstykkjaprísurin ikki verður alt ov høgur,
verður mælt til, at grundøkini verða seld óplaneraði.
Ítøkiligi kostnaðurin fyri útstykkingina og harvið ítøkiligi kostnaðurin av grundstykkjunum
verður at lýsa nærri, tá verkætlanin er boðin út og tilboð frá arbeiðstakarum fyriliggja.
Váttan frá Búnaðarstovuni um keyp av lendi fyriliggur, sí skjal Váttan um keyp av lendi.
Byggisamtyktarliga liggur økið, sum ætlanin er at útstykkja á, í A-øki í byggisamtyktini fyri
Kaldbak. Sambært ásetingunum fyri A-øki í Kaldbak, skulu grundøki vera í minsta lagi 500
m2 til støddar, meðan býráðið kann loyva grundøkjum, sum eru niður til 300 m2 til støddar inni
í bygdini. Grundstykkini, sum eru teknað í útstykkingarætlanini, eru uml. 400 m2 til støddar.
Um samtykt verður, at verkætlanin skal setast í verk, so verður verkætlanin flutt á
Verkætlanardeildina at útinna.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Sethúsaútstykking í Kaldbak. Kanna møguleikar fyri at stykkja út til sethúsagrundstykkir í
Kaldbak, journal nr. 18/000161
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
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Skjøl
Útstykking 22.05, journal nr. 19/02482-2.
Kortskjal. Byggisamtykt í Kaldbak, journal nr. 19/02482-2.
Váttan um keyp av lendi, journal nr. 19/02482-3.
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi leiðarin á býarskipanardeildini mæla til:

-

-

at seta verkætlanina í gongd,
at játta 300.000 kr. av konto 6475, Byggibúning bústaðir, L00001 Løgukarmur
fyri árið, til kommunala umsiting og møguliga ráðgeving, til gerð av nøktandi
arbeiðstekningum og at bjóða arbeiðið út til arbeiðstakara at útinna.
at beina málið í býráðið umvegis teknisku nevnd og fíggjarnevndina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 18. juni 2019: Nevndin mælir býráðnum, umvegis
fíggjarnevndina, til at bjóða økið til almenna sølu til sethúsabygging sambært ætlanini og við
treytum sum umsetingin setir.
Kaldbaksnevndin 24. juni 2019: Staðbundna nevndin tekur undir við byggi- og
býarskipanarnevndini 18. juni 2019.
Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við Byggi- og býarskipanarnevndini og
beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Búnaðarstovan hevur givið kommununi tilsøgn um at kunna keypa lendið til útstykkingina.
Talan er um uml. 3.200m2 og er mettur kostnaður til samans kr. 400.000,00
Festarin er ikki ímóti ætlanini, men ynskir at fáa avtalu í lag við kommununa sum umfatar, at
avgrevsturin frá útstykking verður fluttur yvir á lendið við grótbrotið, har moldin kann breiðast
út. Kommunan eigur lendið niðanfyri grótbrotið, men hevur brúkar festarin lendið til
seyðahald. Fyri útstykkjaran verður talan um ein fyrimun. Styttri teinur og tí bíligari koyring.
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Festarin leggur eisini upp at hann fær eitt endurgjald fyri mist dyrkingarlendi, sum hann kann
brúka til at velta annað lendið.
Ítøkiliga vísir festarin til matr.nr. 104, Kaldbak. Talan er um eina trø, sum hoyrir til festið.
Búnaðarstovan hevur gjørt eina veltiætlan fyri økið. Mettur kostnaður uml. kr. 105.000
Samlaður kostnaður fyri keyp og endurgjald verður tá uml. kr. 505.000,00
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at keypa lendið fyri kr. 400.000,00
og at samsýna festara við eini upphædd áljóðandi kr. 105.000,00 sum skal brúkast til velting
av matr.nr. 109, sí uppskot til veltisætlan frá Búnaðarstovuni. Upphæddin skal játtast av
konto 6175 Umsiting og røkt av fastari ogn.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Marin Katrina Frýdal fór av fundinum og Jógvan Arge
tók sæti fyri hana.
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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197/19 Søla av grundstykki á Kerjagøtu
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur

Fundardagur
13.06.2018
20.06.2018
29.08.2018
30.08.2018
03.07.2019
04.07.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
167/18
141/18
244/18
185/18
208/19
179/19
226/19
197/19

Journalnr.
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2

Upprunin til málið: Kommunan hevur 4 grundstykkir í eini útstykking á Dánjalstrøð á
sølulista hjá ognarmeklara. Grundstykkini verða latin við vegatkomu og tekniskum
innleggingum, men óutgrivin.
Lýsing av málinum – samandráttur. Grundstykkini hava staðið á sølulista hjá
ognarmeklara. Prísuppskot kr. 1,1 mill. kr. Tað hevur verið ein avbjóðing í sølutilgongdini, at
kommunan hevði ætlanir um at fíggja vegin við sølu av hesum 4 grundstykkjunum, áðrenn
møguligur sáttmálið uppá útstykkingarveg var undirskrivaður.
Seinni hevur býráðið so samtykt, at fara undir vegagerðina. Mett tíðarætlan uml. 7. mðr.
Harumframt ganga so nakrir mánaðar, eftir hetta at fáa grundstykkini og vegin við
parkeringsøkjum og felagsøkjum frámatrikulerað. Leystliga mett ganga helst eini 10
mánaðar til endaliga skeytið kann skrivast og tinglýsast.
Meklarin upplýsir, at síðstu tíðina, hava verið fleiri fyrispurningar, og at ein keypari er komin
við boðskjali og bankaváttan á kr. 1.1 mill. kr. fyri stykkið nr. 1.
Meklarin hevur fyribils skrivað viðkomandi keypara stykkið upp til stykkið nr. 1 og verður hetta
stykkið tí tikið av sølulista.
Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrislógin.

Upplýsingar frá umsitingini.

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Ongir.
Umhvørvisárin. Ongi.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og
myndugleikum)Ongar.
Skjøl. Sølutilfarð sum liggur hjá meklara.
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
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Fyri
Tórshavn
ar
kommunu
Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar
avleiðingar
Fíggjarligar avleiðingar:

Fyri ávís
økir í
kommunu
ni

Fyri ávísar
samfelagsból
kar ella
felagsskapir

Fyri
vinnun
a

x
Ja ☒

Nei ☐

Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at skriva undir eina treytaða keypsavtalu
áljóðandi kr. 1.1 mill. kr. við viðkomandi keypara, sum verður tíðaravmarkað til 1 ár.

Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 20. juni 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Meklarin hevur boðað frá, at keyparar eru til øll grundstykkini. Søluprísur pr. Stykkið kr. 1,1
mill. kr.
Meklarin hevur fyribils tikið stykkini aftur av sølulista.
Býráðið hevur samtykt at skriva skriva undir treytaða keypsavtalu áljóðandi 1,1 mill. kr. fyri
stykkið nr. 1. Treytaða keypsavtalan verður avmarkað til 1 ár.
Tilmæli:
Nú keyparar eisini eru til hini 3. stykkini í útstykkingini, t.v.s. stykkið nr. 3 – 5 og 7, mælir
kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni til at skriva undir treytaðar keypsavtalur við
hesar keypararnar áljóðandi 1,1 mill. kr. pr. stykkið. Treytaðu keypsavtalurnar verða
galdandi í 1 ár.
Fíggjarnevndin 29. august 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 30. august 2018: Einmælt samtykt.
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Ískoyti.
Kommunan fekk í januar 2019, boð frá meklara um at ongin av keyparunum ynsktu at gera
eina endaliga avtalu.
Kommunan hevur síðani biðið Meklaran um at lýsa stykkini til sølu av nýggjum, og út frá
kendum fortreytum. Íbúðarbygningarnir frammanfyri eru liðugt bygdir, og sæst nú betur
hvussu grundstykkini liggja í lendinum, og hvussu útsýnið verður.
Boð eru komin uppá grundstykkini Kerjagøta 1 og Kerjagøta 7, áljóðandi kr. 1.150.000,00
uppá hvørt grundstykkið.
Boðini vóru galdandi í 48 tímar og kom onki mótboð innan freist.
Meklarin hevur tikið bæði grundstykkini av sølulista, og bíðar eftir býráðsins avgerð.
Søluskeytini kunnu avgreiðast so skjótt sum matrikuleringin er avgreidd.
Matrikuleringin verður væntandi avgeidd beint eftir summarferiuna, og verða søluskeytini
avgreidd, tá í stykkini hava fingið egi matrikul nr.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at selja grundstykkini Kerjagøta 1
og Kerjagøta 7, fyri innkomin boð kr. 1.150.000,00 fyri hvørt stykkið.

Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Boð kr. 1.050.000 er innkomið uppá grundstykkið Kerjagøta 5.
Boðið er galdandi til mikudagin 11.09.2019 kl. 16.
Um onki mótboð kemur innan freist, verður grundstykkið tikið av sølulista til býráðið hevur
tikið avgerð.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at selja grundstykkið Kerjagøta 5
fyri innkomið boð kr. 1.050.000,-
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Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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198/19 Matr.nr. 22aa, Kaldbak. Eigari vil selja grundstykkið til
kommununa.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
222/19
198/19

Journalnr.
19/03004-4
19/03004-4

Upprunin til málið:
Verandi eigarar keyptu grundstykkið frá kommununi í juni 2018 fyri kr. 200.000,00
Eigarar hava í teldubrævi 16.juli 2019 boðað frá, at vísandi til at tey hava keypt eini sethús í
kommununi, ynskja tey nú at lata grundstykkið inn aftur til kommununa ella at selja tað.
Lýsing av málinum – samandráttur
Grundstykkið er til víddar 520 m2, og er ikki útgrivið.
Sambært grein 5 í skeytinum, hevur keyparin ikki loyvi til at selja stykkið víðari, fyrr enn
sethús eru bygd á stykkinum, ella at kommunan gevur loyvi til søluna.
Tað kann viðmerkjast, at kommunan seldi grundstykkið hjá meklara, til ásettan minstaprís kr.
200.000,00
Øll 10 grundstykkini í útstykkingini eru seld, harav eru 4 sethús liðugt bygd, og er bygging
byrjað á tveimum stykkjum. Fýra grundstykkir liggja framvegis óútgrivin.

Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrislógin. Kunngerð nr. 122 frá 22. desember 2000 um
alment útboð av kommunalari fastogn. Tinglýstir servituttir.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Ongir.

Umhvørvisárin. Ongi.

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl. Umsókn frá eigara. Kortskjal.
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Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

x

Nei ☐

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni mæla til ikki at keypa grundstykkið aftur,
men í staðin at loyva víðarisølu av grundstykkinum vísandi til, at stykkið er selt í fríðari sølu.

Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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199/19 Keyp av lendi burturav matr. nr. 413a, Tórshavn
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
227/19
199/19

Journalnr.
17/03820-3
17/03820-3

Upprunin til málið: Áheitan frá eigaranum av matr. nr. 413a um at avgreiða matrikuleru
viðurskiftini kring ogn hansara í sambandi við, at Tórshavnar kommuna hevur tikið burtur av
ognini til gongubreyt og til rampu hjá grannaognini á matr. nr. 388a, ið liggur omaná litra A.
Lýsing av málinum – samandráttur
Í sambandi við breiðkan av Bøkjarabrekku vóru upp gjøgnum sjeyti- og áttatiárini
samráðingar við eigaran av matr. nr. 413a, Tórshavn, um at keypa part av ognini, ið varð
neyðugur í sambandi við breiðkanina av vegnum. Hesar samráðingar bóru ongantíð á mál,
og hóast Tórshavnar kommunu tók uml. 17 fermetrar burturav ognini, tá ið Bøkjrarabrekka
varð breiðkað, er eigarin av ognini ongantíð avroknaður fyri tann part av ognini, ið hann tá
misti.
Umsitingin hevur havt samráðingar við eigaran av ognini og í samráð við hann fingið til vega
meting frá óheftum metingarmanni av virðinum á tí parti av ognini, sum er tikin til
Bøkjarabrekku, og sum tískil er ónýtiligur sum grundøki.
Grundøkið, matr. nr. 413a, er til víddar 200 m² í matriklinum, og sambært meting frá
metingarmanni hevur Tórshavnar kommuna tikið 15,27 m² burtur av ognini til gongubreyt og
til rampu hjá grannaognini á matr. nr. 388a, ið liggur omaná litra A.
Mett verður, at ognin hevur verið fyri einari virðisminking áljóðandi kr. 151.620, tí tiknir eru
áðurnevndu 15,27 m² burtur av ognini.
Samráðingar hava verið við eigaran av matr. nr. 413a, ið somuleiðis hevur ført fram, at
Tórshavnar kommuna uttan loyvi hevur grivið niður rottanga á ognini, hóast hesin hoyrir til
grannaognina matr. nr. 413b.
Eigarin og umsitingin eru komin ásamt um at Tórshavnar kommuna fyri nevnda lendi, 15,27
m², og fyri teir ampar, ið ognin hevur verið fyri av, at ein rottangi er grivin niður á ognini,
rindar eigaranum av matr. nr. 413a kr. 175.000 til fulla og endaliga avgreiðslu av málinum.
Semjan inniber, at Tórshavnar kommuna fær til ognar uml. 15,27 m² burtur av matr. nr. 413a,
og at eigarin skal tola, at rottangi tilhoyrandi matr. nr. 413b lutvíst liggur á ognini.
Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Gamalt mál 39-4-1973

Blað nr.: 830
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

175.000

Nei ☐

Tilmæli: Kommunustjórin, tekniski stjóri og deildarleiðarin á Stjórnarskrivstovuni mæla býráðnum til
umvegis fíggjarnevndina at taka av fyriliggjandi uppskoti til semju við eigaran av matr. nr. 413a,
Tórshavn, og at játta kr. 175.000 av konto 20910 til keyp av uml. 15,27 m² burtur av matr. nr. 413a,
Tórshavn.

Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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200/19 Kunning um Arctic Mayors' Forum
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
20.03.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
92/19
230/19
200/19

Journalnr.
18/04082-5
18/04082-5
18/04082-5

Upprunin til málið:
Arktiska økið er vorði heimspolitikkur, har stórar tjóðir, ið ikki liggja í arktiska økinum royna at
fáa ávirkan. Tað sama er galdandi fyri vinnu- og áhugafeløg. Føroyar er partur av arktiska
økinum, og tað er týdningarmikið, at Føroyar arbeiða fyri at fáa so nógv ávirkan sum
møguligt.
Lýsing av málinum – samandráttur
Í januar 2019 varð borgarstjórin boðin til Tromsø til ein fund millum borgarstjórar í arktiska
økinum. Á fundinum luttóku borgarstjórar/umboð úr Norra, Svøríki, Íslandi, Finnlandi, Kanada
og Føroyum. Á fundinum varð umrøtt, hvussu “tann lokala røddin” kann hoyrast í tí arktiska
samstarvinum.
Á fundinum í Tromsø varð klárt, at her er áhugi millum borgarstjórarnar um at standa saman
og saman søkja ávirkan á arktiska samstarvið.
Endamálið við foruminum er at fáa ávirkan á Arktiska Ráðið. Forumið vil, at “tann lokala
røddin” fyllir meira í Arktiska Ráðnum og ynskir at ávirka ta fíggjarligu, sosialu og
umhvørvisligu menningina í arktiska økinum.
Forumið kann tó eisini verða grundarlag fyri samstarvi um til dømis ferðavinnu,
vinnumenning, stimbran av íverksetarum, framleiðslu av lokalum matvørum, reinari orku,
burðardyggar loysnir, fíggjarligari menning, bústaðarloysnir, sjóvinnu, kt-loysnir, telekommunikatión, smart-city, útbugving og nógvum øðrum.
Borgarstjórarnir tóku á fundinum avgerð um at seta niður ein arbeiðsbólk við embætisfólkum
úr øllum londunum, sum skal gera eitt uppskot til felags visjón, arbeiðssetning, ítøkilig mál,
strategi, og hvussu forumið skal skipast. Harundir um limaskap, limagjald og skrivstovu
ressoursir.
Eitt embætisfólk frá Tórshavnar kommuna luttekur í arbeiðsbólkinum, og ætlanin er, at
arbeiðsbólkin skal leggja eitt uppskot fyri forumið á fundi 8. mai 2019 í Rovaniemi, har
borgarstjórin frá Tórshavn eisini luttekur.
Ætlanin er, at borgarstjórin hevur møguleiki fyri at taka undir við eini avtalu við hinar
borgarstjórarnar um karmarnar kring forumið við tí fyrivarni, at avtalan skal góðkennast í
býráðnum.
Avtalan fer allarhelst at bera við sær eitt limagjald, men enn er eingin avtala um, hvat
kostnaðurin verður.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
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Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Kunnað verður um málið.

Fíggjarnevndin 20. mars 2019: Kunnað varð um málið.
Ískoyti: Ein arbeiðsbólkur hevur arbeitt víðari við uppskoti til stovningarskjal fyri Arctic Mayors
Forum. Ætlanin er, at skjalið skal undirskrivast av borgarstjórunum á næsta fundi, sum verður
í Akureyri tann 10. oktober 2019, og at aðalfundur fyri Arctic Mayors Forum verður tá.
Fyri at borgarstjórin kann skriva undir, skal stovningarskjalið góðkennast av Býráðnum.
Skjalið er í 7. punktum:
1. Motivatión fyri AMF Í galdandi arktisku politisku skipanini er eingin formlig og strukturerað
mannagongd fyri at taka kommunalu og lokalu økini uppí politiskar avgerðir.
2. Missión Missiónin er at tryggja, at lokalir myndugleikar luttaka í arktiskum politikki fyri at
tryggja, at greitt verður frá virðum, málum og áhugamálum hjá fólkunum í arktiskum
samfeløgum, og at tey verða tikin við í ætlanir um at fáa góð livikor, burðardygga menning og
sterk samfeløg í arktiska økinum. Eisini er missiónin at fáa uppbygt eitt tætt samstarv og
samskipan millum limir í AMF og onnur.
3. Mál AMF hevur 5 mál: - Eyðmerkja, samskipa og miðla felags mál. - Skipa eitt forum fyri
orðaskifti fyri limirnar. - Samstarva og deila “best practices”. - Ávirka politikk og lógarsmíð. Blíva eygleiðari í Arktiska Ráðnum
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4. Høvuðsevnir Málini fyri burðardygga mening hjá ST eru yvirskipaði karmurin fyri
arbeiðinum hjá AMF við serligum atliti at: - Búskapi - Undirstøðukervi - Mentan Veðurlagstillaging og umhvørvi - Vitan, intelligensi og dygdargóðari útbúgving - Tøkni og
talgilding - Góðari stýriskipan og diplomati - Javnstøðu - Trivnaði og rættvísi - Trygd og
fullveldi
5. Limaskapur Borgarstjórar og demokratiskt valdir leiðarar í lokalum stýrum, sum eru í
limalondunum hjá Arctic Council, hava møguleika at fáa fullan limaskap. Fullur limaskapur
gevur møguleika at luttaka í øllum eindum og virksemi í AMF.
6. Fyribíls bygnaður AMF hevur fylgjandi eindir: 1. Aðalfundur Aðalfundur er annaðhvørt ár
fyri allar limir, har høvuðsstjórnin verður vald, og politikkur, raðfestingar og átøk hjá AMF
verða umrødd og samtykt. Ringrásin fylgir skeiðnum hjá formansskapinum í Arktiska
Ráðnum. 2. Høvuðsstjórn Høvuðsstjórnin setur í verk átøk hjá AMF fyri tíðarskeiðið millum
aðalfundirnar. Í høvuðsstjórnini sita 9 limir, sum umboða USA, Canada, Rusland, Grønland,
Føroyar, Ísland, Finnland, Svøríki og Norra. 3. Sekretariat Sekratariatið er mannað við
trimum fólkum. Eitt umboð fyri landið, ið hevur formannsskapin í Arktiska Ráðnum, eitt
umboð fyri tað landið, sum fær formansskap næsta tíðarskeið, og tað triðja umboðið.
Sekratariatið tekur sær av uppgávum kring aðalfund og fyri høvuðsstjórn og arbeiðsbólkar
umframt samskifti. 4. Arbeiðsbólkar og verkætlanarnir Arbeiðsbólkar verða settir av
høvuðsstjórnini. Eisini kunnu verkætlanir setast í verk, um talan er um strategiskar tilgongdir
og snýr seg um høvuðsevnir hjá AMF.
7. Virksemi og átøk 1. Lýsa politisk sjónarmið og gera skrivligt tilfar fyri at ávirka Arktiska
Ráðið, altjóða stovnar ella ríkisstjórnir. 2. Miðla og deila frágreiðingar og upplýsingar um
virksemið hjá AMF. 3. Gera heimasíðu og miðla á sosialu miðlunum. 4. Almannakunngera
verkætlanir hjá AMF. 5. Luttaka á týdningarmiklum Arktiskum pallum. 6. Fáa samband við
vinnu- ella evnisráðstevnur. 7. Arktiskir borgarstjórar kunnu umboða AMF á altjóða tiltøkum.
8. Umsitingarlig og fíggjarlig viðurskifti Í fyrstu skiftu: - Umsitingarliga tilfeingið verður felags
og sekretariatið gongur uppá skift. - Fígging til verkætlanir má fáast lokalt, nationalt ella
internationalt. Seinni: - Limagjald - Sekretariatið má vera fulla tíð á einum verandi
grundarlagi.
Viðurskiftini í Arktiska økinum fylla meira og meira, og luttøka í AMF gevur kommununi
møguleika at fáa vitan, ávirka og samstarva við lond og økir, sum kommunan annars ikki
hevur so nógv við at gera. Tað er ein inngongd til at kunna gangnýta nýggjar møguleikar,
sum broytingar í arktiska økinum eisini geva.
Sum avtalan er orðað í løtuni, verður kommunan ikki bundin fíggjarliga, annað enn at nýta
umsitingarliga tilfeingið og luttaka í fundum, sum verða. Uppá longri sigt verður tó allarhelst
talan um eitt limagjald. Talan kann tó eisini verða um at luttaka í verkætlanum, og her kann
talan verða um at fíggja ein part.
Mælt verður til, at luttøka í verkætlanunum verður fíggjað av teimum fakøkjum, sum luttaka,
til dømis innan umhvørvisøkið, ferðavinnuøkið. Verða aðrar útreiðslur, verður mælt til at
fíggja tær av 7310 Vinnustrategi.
Skjøl Arctic Mayors’ Forum (AMF) Foundation Document
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Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) Fyri Tórshavnar kommunu Fyri ávís økir í
kommununi
Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir
Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar Umhvørvisavleiðingar Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x
Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

Nei ☐

Tilmæli: Kommunustjórin mælir býráðnum, umvegis fíggjarnevndina, til at góðkenna
stovningarskjalið fyri AMF, so at borgarstjórin kann undirskriva skjalið á fundi í Akureyri 10.
oktober 2019.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og bergun
Kass, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir við málinum
vísandi til, at málið kann hava fíggjarligar bindingar við sær fyri kommununa, ið ikki enn eru
nágreinaðar.

Býráðsfundur 26. september 2019: Samtykt við 7 atkvøðum fyri, 4 ímóti og 1 blankari.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørg Dam og Halla Samuelsen.
Blankt atkvøddi: Annfinn Brekkstein.
[Lagre]
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Upprunin til málið:
Lýsing av málinum – samandráttur
Nýggi Musikkskúlin verður tikin í nýtslu eftir summarfrítíðina og Skúlin á Fløtum verður tikin í
nýtslu til skúlaársbyrjan 2020-2021. Í hesum sambandi verða fleiri bygningar tøkir til møgulig
onnur endamál.
Húsaumsitingin hevur gjørt yvirlit yvir ymsar bygningar við stamdátum, bygningslýsingum og
meting um bygningsstøði og í nøkrum føri um egna nýtsluendamál. Sí framløgu, ið løgd er
fram í fíggjarnevndini.
Talan er í høvuðsheitum um skúlabygningar, sum knýta seg til verandi virksemið hjá
Musikkskúlanum og Skúlanum á Fløtum, tó ikki Venjingarskúlan (Skúlaeindin á Frælsinum
hjá Skúlanum á Fløtum), sum ætlandi verður avhendaður Mentamálaráðnum í sambandi við
kampusætlanina.
Innan trivnaðarfyrisitingina eru nógv áleikandi mál um hølistørv bæði innan dagstovnaøkið,
skúlaøkið og mentamálaøkið. Umframt kommunala hølistørvin, eru fleiri felagsskapir o.o., ið
ynskja høli frá kommununi til frítíðarvirksemi, felagshøli v.m.
Aðrar ætlanir í kommununi fevna eisini um nakrar av hesum bygningum. Sum omanfyri nevnt
er Venjingarskúlin ætlaður kampusætlanini. Arbeitt verður eisini við íbúðarætlan á Frúutrøð,
har verandi musikkskúli og kommunulæknahøli er partur av ætlani.
Tað er tí eisini greitt, at til ber ikki at nøkta allan henda tørv og ætlanir annars við teimum
bygningum, sum nú verða tøkir. Talan er í høvuðsheitum um Argja skúla, Realskúlin, Skúlan
í Kongagøtu, Gula skúla við Landavegin og Skansastovu.
Aðrir bygningar kunnu tó eisini koma í spæl. Verður t.d. NámX flutt út á Argir, sum uppskot er
um, lata nýggir møguleikar seg upp í Eysturskúlanum eitt nú at skipa forskúlatilboð og
frítíðarskúla í bygninginum, og bygningurin, sum í dag hýsir frítíðarskúlanum Smílibýlið, kann
seljast ella nýtast til annað endamál. Øvugt, flytur NámX ikki út á Argir, kann tann skúlin
brúkast til annað endamál.
Eisini á dagstovnaøkinum eru yvirskipað atlit at taka. Realskúlin sum dagstovnur er
fyribilsloysn vegna vaksandi tørvin á dagstovnaplássum. Møguleikin antin at flyta ella víðka
stovnin í Skúlan í Kongagøtu hevur týdning bæði fyri samlaða plásskapasitetin og
íløguætlanina hjá kommununi, har leggjast má upp fyri nýbygging.
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Havast skal í huga, at hóast bygningar verða tøkir, so eru ikki allir í besta standi ella egnaðir
at flyta inn í uttan víðari. Eitt nýtt nýtsluendamál kann hava við sær útreiðslur til
bygningsdagføringar í mun til myndugleikakrøv og neyðugar hølistillagingar, sum hædd skal
takast fyri.
Mett verður, at nøkur av høvuðsmálunum, ið skulu takast við í hesa umrøðu, eru:

-

Tørvurin á fleiri dagstovnaplássum
Møgulig flyting av NámX
Serskúlatilboð
Frítíðarfelagsskapir

Umsitingin greiðir á fundinum nærri frá um ymsu tørvirnar, ætlanirnar og ynskini. Endamálið
er, at fyrisitingin tekur samanum og ger tilmæli um samanhangandi raðfestingar til endaliga
støðutakan.
Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

-

Framløga um bygningar
Kampusætlan

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu
Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:

Ja ☐

Nei ☐

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna
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Trivnaðarstjórin mælir til, at fyrisitingin ger tilmæli um samanhangandi raðfesting av
nýtsluendamálum til ymsu bygningarnar.

Mentamálanevndin 13. mai 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Trivnaðarstjórin saman við mentamáladeildini og barna- og ungdómsdeildini hava viðgjørt
møguleikar fyri samanhangandi raðfesting til ymsu tøku bygningarnar.
Viðgerðin hevur tikið støði í áleikandi málum um hølistørv og ynski, sí einstøku lýsingarnar
niðanfyri.
Í nøkrum førum verður mælt til ítøkiliga raðfesting av nýtsluendamáli og bygningi, í øðrum
førum verður mælt til raðfesting at arbeiða víðari við.
Gjørdar eru ikki ítøkiligar kostnaðarmetingar av flytingum ella broytingum í virksemi.
Guli skúlin á Landavegnum 32 (Skúlin á Fløtum – Eindin á Landavegnum)
Viðgerðin hevur fevnt um:

-

Sernámsfrøðilig skúlatilboð
Dagstovnavirksemi
Frítíðarvirksemi

Í løtuni heldur sernámsfrøðiligt skúlatilboð til í skúlanum, tað sonevnda 4-10 tilboðið. Innan
skúlaumhvørvið eru ymisk faklig sjónarmið um, hvørt slík tilboð skulu ella kunnu vera í egnari
eind ella tey heldur skulu vera integrerað í vanligum skúla. Væntast kann og fráboðað er
vaksandi tørvur á hølum til sernámsfrøðilig skúlatilboð sum heild í kommununi, sí mál
18/04396 eftirmeting av sernámsfrøðiliga økinum í Fólkaskúlunum. Har sum guli skúli er, ber
til at byggja út á økinum.

a) Mælt verður til, at 4-10 tilboðið heldur fram.
Skúlin í Kongagøtu, Realskúlin og Frk. Cohr
Bygningarnir eru viðgjørdir undir einum. Viðgerðin hevur fevnt um:

-

Dagstovnavirksemi, harundir viðvíkjandi máli um høvuðsumvæling av
Vøggustovuni Stella Maris
Framsýningarbygningur til Tórshavnar býarsavn og Tórshavnar listasavn
Skúlavirksemi hjá Sankta Frans skúla (Mál 18/04026 Skúlastýrið í Sankta
Frans skúla: Bygningsviðurskifti v.m.)
Ymsar áheitanir um annað virksemi

Dagstovnur heldur í dag fyribils til í Realskúlanum sum liður í at nøkta tørvin á
dagstovnaplássum. Uppskot er, at dagstovnurin heldur fram í realskúlanum og verður

Blað nr.: 838
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

víðkaður við Skúlanum í Kongagøtu, ið sostatt verður stórur námsfrøðiligur miðbýarstovnur.
Húsini hjá Frk. Cohr hýsa í dag frítíðarskúlavirksemi og kunnu knýtast uppí
dagstovnavirksemið. Íløgan í klárgerð er lítil, hinvegin tálmar loysnin íløgutørvin hjá
kommununi í nýggj pláss munandi.
Vísandi til mál um stóra høvuðsumvæling av Vøggustovuni Stella Maris, verður skotið uppi
heldur at niðurleggja Stella Maris sum stovn og flyta børnini í Kongagøtu/realskúlan. Hóast
børnini í Stella Maris flyta í Kongagøtu/realskúlan, verða framvegis nýggj dagstovnapláss
fingin til vega har. Barakkirnar í Kongagøtu verða tiknar burtur og gevur tað rúm fyri betri
uttandura viðurskiftum.

b) Mælt verður til, at realskúlin, skúlin í Kongagøtu og Frk. Cohr verður at brúka
til dagstovn sum samanhangandi tilboð, higar eisini børnini í Stella Maris flyta.
Argja skúli (tann nýggjari og eldri) (í verandi støðu Skúlin á Fløtum – Eindin á Argjum)
Bygningarnir eru viðgjørdir undir einum. Viðgerðin hevur fevnt um:

-

NámX
Dagstovnavirksemi í sambandi við mál um Dagstovnin á Argjum

Uppskot hevur leingi verið um, at NámX verður staðsettur í Argja skúla og skipaður sum
sjálvstøðugur skúli (Mál 17/00298 Skúlabygnaður í Tórshavnar kommunu árini 2017-2021).
Mett verður, at nýggjari skúlin aleina nøktar ikki allan hølistørvin, serliga mangla fakhøli. Hesi
kunnu fáast til vega antin við at umbyggja eldra partin av Argja skúla ella við at taka hann
niður og byggja nýtt upp til tørvin, so at NámX verður framtíðartryggjaður ungdómsskúladepil.
Alternativ til hetta er at samstarva við aðrar skúlar um fakhøli.
Dagstovnurin á Argjum hevur átrokandi tørv á høvuðsumvæling. Tilmæli er um heldur at taka
hann niður og byggja nýggjan og størri dagstovn á sama grundøki. Uttan mun til, um talan
verður um nýbygging ella umvæling, so verður neyðugt at flyta børnini úr stovninum, meðan
bygt verður. Uppskot er, at nýggjari partur av Argja skúla verður brúktur til dagstovn, meðan
bygt verður ætlandi árni 2021-2022. Viðv. gamla Argja skúla verður nærri støða tikin seinni. Í
verandi støðu hava m.a. AA-felagsskapir virksemi har.
Í hesum tíðarskeiðið eigur verkætlan at fáa tørvandi høli til NámX fyrireikað og gjørd soleiðis,
at NámX kann flyta út á Argir 2022 ella 2023, ella at samstørv verða skipað við skúlar um
hesi høli.

c) Mælt verður til, at NámX flytur út á Argir og neyðug høli verða fingin til vega,
men at skúlin í fyrsta umfari hýsir børnum í dagstovninum á Argjum í
sambandi við byggimál.
Eysturskúlin og Smílibýlið
Bygningarnir eru viðgjørdir undir einum. Viðgerðin hevur fevnt um:

-

NámX
Forskúla og frítíðarskúla
Sernámsfrøðilig skúlatilboð

Tá NámX er flutt út ætlandi uml. 2022-23, kann frítíðarskúli til Eysturskúlan flyta inn, eins og
at møguleiki er at skipa forskúlatilboð. Við hesum kann frítíðarskúlin í Smílibýlinum
niðurleggjast.
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Um NámX ikki flytur úr Eysturskúlanum, verða ongar stórvegis broytingar.

d) Vísandi til tilmæli um at flyta NámX úr Eysturskúlanum, verður harumframt
mælt til at flyta frítíðarskúlan í Smílibýlinum inn í Eysturskúlan umframt at
skipa forskúlatilboð.
Skansastova
Viðgerðin hevur fevnt um:

-

Frítíðarvirksemi

Bygningurin kann hýsa fleiri frítíðarendamálum. M.a.Lions Club Tórshavn (menn) og Lions
Liljan (kvinnur) hava sett ynski fram um at leiga ovastu hæddina og gera hana í stand til
endamálið. Við hesum kann Lions eisini fara úr leigumálinum við kommununa í Múllers
pakkhúsi, og sum kommunan hevur ynski um.
Boð uppá miðhæddina kann vera leigað bridgefeløgunum evt. sum býti fyri bridgehúsið.
Samráð um hetta er ikki tikin upp enn. Tøkum lætt heldur til í niðastu hædd, men høli kann tó
eisini brúkast til annað virksemi. Týdningarmikið er tó, at virksemini í húsinum hóska til hvørt
annað.

e) Mælt verður til at geva frítíðarfelagsskapum leigumál í bygninginum.
Venjingarskúlin lon 4 (Skúlin á Fløtum – Eindin á Frælsinum)
Viðgerðin hevur fevnt um:

-

Fritíðarvirksemi

Vísandi til ætlanina um Fróðskaparsetur/kampus verður venjingarskúlin fyribils ikki tikin við í
hesa viðgerð. Her verður kortini víst á, at Lon 4 er 100% kommunal ogn. Lonin er staðsett
ytst í ætlaða kampusøkinum móti høllini á Stórheyggi. Hugsast kann, at lonin verður ikki
fevnd av teim fyrstu byggistigunum í kampusætlanini.
Lon 4 kundi komið inn í myndina aftrat ella í staðin fyri Skansastovu, ið er minni bygningur.
Hugsandi er, at til ber at hýsa bridge, talvi, golfsimulatori, dart v.m. í lon 4.

f) Mælt verður til at kanna møguleikarnar við Lon 4 nærri.
Gamli musikkskúlin á Frúutrøð 1
Viðgerðin hevur fevnt um:

-

Fyribils býarsavn

Í løtuni verður fyrireikað íbúðarætlan saman við Bústøðum (mál 18/00950 íbúða-rbygging á
Frúutrøð). Um hetta skuldi komið í drag, er møguleiki, at bygningurin eitt tíðarskeið hýsir
Tórshavnar býarsavni at brúka til framsýningar og skrivstovuhald v.m. GHM hevur leigumál á
ovaru hæddini og skal ein loysn finnast til teirra í næstum.

g) Mælt verður til at hava henda møguleika opnan.
Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at
samtykkja:

a) At 4-10 tilboðið hjá Skúlanum á Fløtum heldur fram í bygninginum á
Landavegnum.
b) At Realskúlin, skúlin í Kongagøtu og Frk. Cohr verður dagstovnur sum
samanhangandi tilboð, og at børnini í Vøggustovuni Stella Maris flyta higar
c) At NámX flytur í Argja skúla tó eftir, at Dagstovnurin á Argjum er liðugt bygdur
d) At um og tá NámX flytur út á Argir, so flytur frítíðarskúlin Smílibýlið í
Eysturskúlan og forskúlatilboð verður skipað
e) At Skansastova verður at leigað út til frítíðarfelagsskapir
f) At møguleikarnir fyri at brúka Lon 4 í venjingarskúlanum til frítíðarvirksemi
verða kannaðir
g) At møguleikin at brúka gamla musikkskúlabygningin á Frúutrøð til fyribils
býarsavn, verður hildin opin alt eftir, hvussu íbúðarætlanin verður realiserað.

Mentamálanevndin 17. juni 2019: Umrøtt
Mentamálanevndin 24. juni 2019: Samtykt at taka undir við a) at 4-10 tilboðið hjá Skúlanum
á Fløtum heldur fram í bygninginum á Landavegnum. Samtykt at taka undir við b) tó soleiðis,
at Realskúlin, skúlin í Kongagøtu og Frk. Cohr verður dagstovnur sum samanhangandi
tilboð. Samtykt at taka undir við f) at møguleikarnir fyri at brúka Lon 4 í venjingarskúlanum til
frítíðarvirksemi verða kannaðir.
Ein meiriluti, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam, taka undir við c) at NámX
flytur í Argja skúla tó eftir, at Dagstovnurin á Argjum er liðugt bygdur og d) at tá NámX flytur
út á Argir, so flytur frítíðarskúlin Smílibýlið í Eysturskúlan og forskúlatilboð verður skipað.
Ein minniluti, Bjørghild Djurhuus og Bjørg Dam, taka ikki undir við c) og d).
Ein minniluti, Bjørghild Djurhuus og Bjørg Dam, mælir til at gamli musikkskúlin Frúutrøð
verður dagstovnur.
Málið verður beint í fíggjarnevndina.
Ískoyti
Víst verður til tilmæli til undanfarna mentamálanevndarfund 17. Juni 2019. Á fundinum var
støða ikki tikin til pkt. e) og pkt. g).
Mett verður hóskandi at fáa avklárað hesi mál um somu leið sum hini vera viðgjørd í
fíggjarnevndini.
Viðv. pkt. g).
Mett verður neyðugt at kanna neyvari og fáa meting um, hvussu Býarsavnið, ið hevur
átrokandi tørv á hølisumstøðum (bæði skrivstovu & framsýning) í einum fyribils tíðarskeiði
kundi húsast har, meðan íbúðarætlanin verður fyrireikað.
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Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at gera
kanning av fyritreytunum fyri, at Býarsavnið fyribils kann húsast í bygninginum á Frúutrøð 1
og, um samtykt í fíggjarnevndini, leggja málið aftur fyri nevnd í oktober.

Mentamálanevndin 11. september 2019: Ein meiriluti, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal,
Jákup Dam og Bjørghild Djurhuus, samtykti at taka undir við tilmælinum og punkt e og g í
tilmælinum til fundin 24. juni 2019 og beina málið í fíggjarnevndina.
Meirilutin ynskir at umsitingin kannar fyritreytirnar fyri at ogna sær Nólsoyarstovu til býarsavn.
Ein minniluti, Halla Samuelsen, stemmar blankt.

Fíggjarnevndin 18. september 2019: Eini meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, taka undir við Mentamálanevndini.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir við
Mentamálanevndini og krevur málið fyri býráðið.
Ískoyti:
Tróndur Sigurðsson, býráðslimur og Helena Dam á Neystabø, býráðslimur krevja málið fyri
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Broytingaruppskot frá Gunvør Balle um at beina málið
aftur í mentamálanevndina, ið bleiv einmælt samtykt.
[Lagre]
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202/19 Spírin sum náttúrufrítíðarskúli í Vika/við Sandá
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Mentamálanevndin
4 Mentamálanevndin
5 Byggi- og býarskipanarnevndin
6 Mentamálanevndin
7 Mentamálanevndin
8 Býráðsfundur

Fundardagur
15.06.2016
16.06.2016
05.10.2016
02.11.2016
14.12.2016
11.04.2018
11.09.2019
26.09.2019

Málnr.
169/16
242/16
250/16
295/16
304/16
115/18
241/19
202/19

Journalnr.
16/02345-1
16/02345-1
16/02345-1
16/02345-1
16/02345-1
16/02345-1
16/02345-1
16/02345-1

Málslýsing:
Kommununi stendur í boði at keypa ogn matr.nr. 1080 í Vika. Víddin á matr. 1080 er 13.890
m², og á ognini standa:
-

Sethús 211,15 m² v/útveggjum
Hjallur og bilhús 35,875 m² v/útveggjum
Arbeiðsskúrur 5,22 m² v/útveggjum
Seyðahús 17,76 m² v/útveggjum
Summarhús niðri við ánna 25,01 m² v/útveggjum

Økið er stórt traðarstykki og liggur í óvanliga vøkrum stað oman móti Sandá. Á ognini eru
nýístandgjørd sethús umframt fleiri onnur hús. Vegatkoman er ikki tann besta, og tað kann
verða vindhart á vetri. Har er sera góður sólargangur.
Kommunan eigur stykkið omanfyri matr.nr. 1080a. Samlaða víddin á tí er 4.065 m².
Fótbóltsvøllur, ið hoyrir til matr.nr. 1080, er lutvíst eisini inni á 1080a.
Skotið verður upp, at ognin matr.nr. 1080 verður keypt, og at frítíðarskúlatilboðið Spírin, sum
í dag heldur til í Havnardali, verður flutt og staðsett á matrikklunum 1080 og 1080a.
Spírin heldur til í nýggjum “skúlapavillion´um” í Havnardali, sum í alt eru 299,54 m²
v/útveggjum. Hesar kunnu flytast og staðsetast á matr.nr. 1080a. Nakað av lendisarbeiði skal
gerast í sambandi við hetta, umframt at leiðingar skulu leggjast. Ein leyslig meting at flyta
pavillion´ir og tilhoyrandi lendisarbeiði við leiðingum, kloakk osfr. kemur at kosta samlað uml.
1,5 mió. kr.
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Spírin
Spírin, sum hevur frítíðarskúlabørn 1.-3. flokk úr Skúlanum á Fløtum, heldur til á leigaðum
øki hjá Føroya Ríðingarfelag í Havnardali. Aftrat leigar Spírin felagshølið hjá
ríðingarfelagnum. Leiðsluliga er Spírin partur av Frítíðarskúlanum í Hornabø. Í løtuni eru um
80 børn í Spíranum.
Føroya Ríðingarfelag hevur langtíðarleigað økið í Havnardali frá Tórshavnar kommunu, og
felagið hevur alt sítt dagliga virksemi á økinum, har Spírin heldur til. Virksemið hjá báðum
pørtum hóskar ikki altíð saman, og kann geva ónøgdsemi hjá báðum pørtum.
Ríðingarfelagið hevur ætlanir um at víðka ríðibreytina soleiðis, at hon fer at gera tað ógjørligt
hjá Spíranum at hava eitt gagnligt uttanduravirksemi við djórahaldi og urtagarði, sum er
sentralur partur í pedagogiska tilboðnum.
Verandi sáttmáli Ríðingarfelag gongur út í 2017. Staðsetingin hjá Spíranum hevur alla tíðina
verið ætlað sum fyribils loysn. Mett verður tó umráðandi, at Spírin sum pedagogiskt og
lærandi náttúrutilboð til frítíðarskúla og skúla annars til børn og ung í Tórshavnar kommunu
verður varðveittur á øðrum stað.
Royndirnar frá virkseminum í Spíranum eru, at náttúran hevur jaliga ávirkan á menniskju, og
gransking vísir eisini, at náttúran hevur stóran leiklut fyri trivnaðin og menningina hjá
menniskjum.
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Tað, sum serliga eyðkennir Spíran er, at børnini læra um náttúruna við at spæla í náttúruni,
brúka hana og virka í henni. Her er felags ábyrgd av djórahaldi, jarðardyrkan, hegning og
bygging. Har tað ber til verður alt framleitt á egnum verkstað, sum verður brúkt til viðlíkahald
og bygging av búrum og húsum til djórini.
Í gjøgnum hetta fjølbroytta virksemið verða børnini væl stimbrað bæði sosialt, motoriskt,
kreativt og málsliga. Stutt sagt verður lagt í børnini at fara væl við náttúruni og vera góð við
kríatúrini, samstundis sum tey fáa eina rætta ópyntaða mynd, sum er í samsvar við
veruleikan, hvussu náttúran og djórini verða gagnnýtt av okkum menniskjum.
Hondgivin lærdómur er sera týdningarmikil fyri góða barnamenning, og vit halda, at Spírin
eigur at vera náttúrliga staðið, har børn, ung og onnur í Tórshavnar Kommunu fáa
møguleikan at nema sær slíkan lærdóm.
Spírin sum náttúrutilboð hevur eisini onnur potentiali sum eitt framúr gott alternativ til ein
breiðan skara av borgarnum í Tórshavnar kommunu, eitt nú til børn, ung, setursskúla,
útiskúla, eldri og fólk við skerdum førleika.
Sum er, fær Spírin børnini frá Skúlanum á Fløtum, ið verður bygdur skamt frá í Vika.
Náttúrustovnurin vildi verið eitt gott stað fyri Skúlan á Fløtum – ikki bert til frítíðarskúla
seinnapartar, men til ymiskt virksemi hjá skúlanum – eitt nú kann undirvísing í náttúru og
tøkni verði ein partur av virkseminum á staðnum. Eisini eiga onnur børn og ung í kommunalu
frítíðarskúlunum og skúlunum at fáa lut í tilboðnum møguleika at leggja virksemið eftir lagdari
skipan.
Eingin ivi er um, at staðsetingin í Vika saman við bygningunum og teim nýggju
pavillion´unum geva eitt serstakliga spennandi og gevandi pedagogiskt náttúrutilboð bæði við
sjálvari trønni, haganum, ánni og við ymsum verkstøðum og tó tætt við bygt økið og Skúlan á
Fløtum, og sum verður eitt stórt aktiv fyri Tórshavnar kommunu.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at geva umsitingini heimild
til at samráðast við ánaran av matr.nr. 1080 um keypsprís v.m. at leggja aftur til politiska
viðgerð.

Mentamálanevndin 15. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 16. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Í nógv ár hevur Spírin, sum er partur av frítíðarskúlanum í Hornabø, hildið til í Havnardali í
felagshølunum hjá Føroya Ríðingarfelag og seinni eisini á øki teirra við ríðibreytina, har
pavillión´ir vórðu settar upp. Talan er um fyribilsloysnir, har avtalan við felagið um nýtslu av
økinum gongur út í 2017, meðan nýtslan av felagshølunum er fevnd av gamlari leiguavtalu,
sum nú er ótíðarhóskandi.
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Ætlanin hevur verið at finna aðra varandi loysn fyri Spíran. Niðanfyri er uppskot um at flyta alt
“Spíra” virksemið í Havnadali, og staðseta tað á matr.nr. 1077 og 1078, tvær træðir sum
Tórshavnar kommuna eigur.
Spírin heldur til í nýggjum “skúlapavillion´um” í Havnardali, sum
v/útveggjum. Hesar kunnu flytast og staðsetast á matr.nr. 1077
lendisarbeiði skal gerast í sambandi við hetta, umframt at leiðingar
“pavillinon´unum” er tað neyðugt – fyri virksemið sum náttúrudepil
líknandi bygning aftat bæði til djórini og pedagogisk verkstøð v.m.

í alt eru 299,54 m²
og 1078. Nakað av
skulu leggjast. Aftrat
– at byggja ein fjós

Ein leyslig meting at flyta pavillion´ir og tilhoyrandi lendisarbeiði við leiðingum, kloakk osfr.
kemur at kosta samlað uml. kr. 1,5 mió. Á grein 3 Børn og ung er eingin íløgujáttan tøk til
endamálið.

Spírin hugsjónarligt grundarlag
Tað, sum serliga eyðkennir Spíran er, at børnini læra um náttúruna við at spæla í náttúruni,
brúka hana og virka í henni. Her er felags ábyrgd av djórahaldi, jarðardyrkan, hegning og
bygging. Har tað ber til verður alt framleitt á egnum verkstað, sum verður brúkt til viðlíkahald
og bygging av búrum og húsum til djórini.
Í gjøgnum hetta fjølbroytta virksemið verða børnini væl stimbrað bæði sosialt, motoriskt,
kreativt og málsliga. Stutt sagt verður lagt í børnini at fara væl við náttúruni og vera góð við
kríatúrini, samstundis sum tey fáa eina rætta ópyntaða mynd, sum er í samsvar við
veruleikan, hvussu náttúran og djórini verða gagnnýtt av okkum menniskjum.
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Handgivin lærdómur er sera týdningarmikil fyri góða barnamenning, og vit halda, at Spírin
eigur at vera náttúrliga staðið, har børn, ung og onnur í Tórshavnar Kommunu fáa
møguleikan at nema sær slíkan lærdóm.
Spírin sum náttúru tilboð hevur eisini onnur potentiali sum eitt framúr gott alternativ til ein
breiðan skara av borgarnum í Tórshavnar kommunu, eitt nú til børn, ung, setursskúla,
útiskúla, eldri og fólk við skerdum førleika.
Sum er, fær Spírin børnini frá Skúlanum á Fløtum, ið verður bygdur skamt frá í Vika.
Náttúrustovnurin vildi verið eitt gott stað fyri Skúlan á Fløtum – ikki bert til frítíðarskúla
seinnapartar, men til ymiskt virksemi hjá skúlanum – eitt nú kann undirvísing í náttúru og
tøkni verði ein partur av virkseminum á staðnum. Eisini eiga onnur børn og ung í kommunalu
dagstovnum, frítíðarskúlunum og skúlunum at fáa lut í tilboðnum møguleika at leggja
virksemið eftir lagdari skipan.
Eingin ivi er um, at staðsetingin í Vika matr.nr. 1077 og 1078 við pavillion´unum geva eitt
serstakliga spennandi og gevandi pedagogiskt náttúrutilboð bæði við sjálvari trønni,
haganum, ánni og við ymsum verkstøðum og tó tætt við bygt økið og Skúlan á Fløtum, og
sum verður eitt stórt aktiv fyri Tórshavnar kommunu.
Traðirnar:
Sambært løgdeildini eru traðirnar til víddar ávikavist 13.660 m2 (matr.nr. 1078) og 14.750 m2
(matr.nr. 1077). Trøðin matr.nr. 1078 verður í løtuni leigað út, meðan matr.nr. 1077 verður
brúkt av aktingarmanninum í sambandi við upptikin djór.
Til ber hjá kommununi at siga leilgumál upp heilt ella lutvíst, skal kommunan sjálv brúka
lendið. Til ber eitt nú at býta trøðna í tvey, so hon svarar til tær støddina á teimum nýggju
traðarleigumálunum, ið er uml. 6.000 m2. Kannast má eisini nærri, hvussu virksemið hjá
aktingarmanninum hóskar til Spíran á sama økið.
Løgdeildin mælir til, at tekniska fyrisiting ger ætlan yvir alt økið evt. byggisamtykt.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla mentamálanevndini til at
umrøða uppskotið at flyta Spíran til matr.nr. 1077 og 1078. Tekur nevndin undir við
uppskotinum, verður harumframt mælt til, at byggi- og býarskipanarnevndin leggur ætlan fyri
økið, og at játtan til flyting og etablering kr. 1,5 mió verður fingin til vega á íløguætlanini fyri
2017.
Mentamálanevndin 05. oktober 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið
at gera ætlan um økið í byggi- og býarskipanarnevndina.
Ískoyti:
Uppskot um at seta verkætlanarbólk til flytan av Spíranum.
Til umrøðu at seta verkætlanarbólk, at arbeiða við staðsetingina av náttúrufrítíðarskúlanum Spírin.
Uppskot um flytan av Spíranum hava verið til viðgerð í mentamálanevndini.
5. okt. 2016 bleiv samtykt at beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina at gera eina ætlan um økið.
Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til, at settur verður ein
verkætlanarbólkur.
Mentamálanevndin 2. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Í sambandi við staðseting av Spíranum hevur umsitingin havt fund um ymsar møguligar
staðsetingar. Umrøddar vóru fimm møguligar staðsetingar; verandi staðseting í Havnardali,
við AB vøllin, ognin hjá Peturi Nolsøe, í Vika og onnur staðseting í Havnardali.
Spírin liggur í náttúruvøkrum øki í Havnardali. Verandi staðseting er í sama øki sum annað
virksemi og vísir tað seg, at áhugamálini hjá ymisku pørtunum eru í stríð við hvørt annað.
Verandi staðseting verður væntandi varðveit við sama dámi í nógv ár afturat og tískil er
hettar eitt øki, sum hóskar væl til ein náttúrudepil. Umsitingin sær bestu loysnina vera, at
Spírin framhaldandi verður í Havnardali, og tískil má ósemjan millum ymisku virksemini
loysast. Ein nýggj staðseting hevur stórar fíggjarligar avleiðingar orsakað av atkomu, ymsum
leiðingum, flyting av bingjum, broyting av byggisamtyktum og øðrum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at halda fast við verandi staðseting í Havnardali,
og at beina málið aftur í mentamálanevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 14. desember 2016: Samtykt at umsitingin finnur
hóskandi øki til náttúrustovn saman við verkætlanarbólkinum sum skjótast.
Ískoyti:
Nevndarlimur ynskir málið um Spíran sum náttúrustovn á skrá.
Sum lýst omanfyri var ávís viðgerð av framtíðini hjá Spíranum í 2016 í sambandi við møguligt
húsakeyp. Í øðrum máli (15/04853) er umsókn frá leiðaranum um at byggja nýggjan
náttúrustovn í Havnardali matr. nr. 1165 og 1164a, alternativt at flyta bygningarnar, sum
Spírin nú hevur, hagar.
Sum partur av málinum er eisini hugt eftir øðrum staðsetingarmøguleikum, harundir verandi
staðseting á økinum hjá Føroya Ríðingarfelag.
Málið er ikki viðgjørt neyvari síðani.
Leigusáttmálin við Føroya Ríðingarfelag um verandi staðseting av Spíranum gongur út í
summar 2018 (j.nr. 14/03569). Neyðugt er at hava frítíðarskúlavirksemið gangandi har til
summarið 2020, tá Skúlin á Fløtum er liðugur og virksemið flutt hagar.
Upprunaligi leigusáttmálin við Føroya Ríðingarfelag frá 1997 um leigu av felagshúsinum, tá
til útibarnagarð (til skjals í j.nr. 17/02049), verður formliga uppsagdur, tí kommunan brúkar
ikki longur hølini og eru ikki egnaði til dagstovnavirksemi.
Metast má, at málið um at skipa námsfrøðiligan náttúrustovn eigur at leggjast inn í eina
langtíðarætlan, hetta eisini við atliti at teimum avbjóðingum, sum kommunum hevur at veita
nóg mikið av dagstovnaplássum til økta talið av børnum.
Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla til at leingja verandi avtalu
um staðseting av Spíranum til summarið 2020.

Mentamálanevndin 11. apríl 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum, harumframt ynskir
nevndin at umsitingin kemur við uppskotum í september 2018, um hvussu og hvar ein
náttúrudepil kann skipast harundir kostnaðarmeting og tíðarætlan.
Ískoyti:
Halla Samuelsen og Bjørghild Djurhuus hava biðið um at fáa málið á skrá.
Mentamálanevndin 11. september 2019: Halla Samuelsen og Bjørghild Djurhuus mæla til
at varðveita Spíran.
Nevndin heitir á umsitingina um at koma við umbidna uppskotinum vísandi til samtykt 11.
apríl 2018.
Ískoyti:
Halla Samuelsen, býráðslimur og Bjørghild Djurhuus, býráðslimur biðja um at fáa málið á
skrá til býráðsfundin 26. september 2019 til umrøðu og støðutakan.
Býráðsfundur 26. september 2019: Broytingaruppskot frá Heðin Mortensen um at beina
málið aftur í nevnd, ið bleiv einmælt samtykt.
[Lagre]

Blað nr.: 849
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

203/19 Møgulig standmynd/minnismerki um Andreu Árting
Viðgjørt av
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5 Býráðsfundur
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18/04076-1
18/04076-1
18/04076-1
18/04076-1

Upprunin til málið:
Gunvør Balle, forkvinna í mentamálanevndini.
Lýsing av málinum – samandráttur
Ynski er at heiðra minni um Andreu Árting og hennara virki innan fakfelagsrørsluna,
kappróður v.m. við at gera eina standmynd ella minnismerki/-varða.
Andrea Árting var komin væl upp í árini, tá hon í ringastu tíðunum í 30´unum púra óvæntað
gjørdist forkvinna í Havnar Arbeiðskvinnufelag. Kreppan hevði við sær, at fakfeløgini vóru
undir trýsti. Hetta nervaði tó ikki Andreu. Hon var órørd, og hon segði altíð tingini beint
fram sama, hvar ið hon var. Við sínum eyðsýnda sosiala tilviti gjørdist hon ein ímynd fyri
fakfelagsstríði í Føroyum í 20. øld. Alt sítt vaksna lív setti hon rættindini hjá kvinnum í
brennidepilin. Hóast hon ongantíð sat á tingi, so virkaði hon í roynd og veru sum ein
sosialpolitikkari. Lønin hjá arbeiðskvinnunum var størsta partin av 20. øld væl lægri enn hjá
monnunum. Hetta setti Andrea sær fyri at broyta. Í 1977 rakk hon loksins úrslitinum, at
kvinnur og menn skuldu fáa líka løn fyri sama arbeiði. Tá hon seinni sama árið legði frá sær
sum forkvinna í Havnar Arbeiðskvinnufelag, var hon 85 ára gomul. Soleiðis verður sagt um
Andreu Árting í sambandi við filmin, sum er gjørdur um hana og vístur í KVF í 2017.
Røddir hava av og á verið frammi um at gera eina standmynd av kendu havnarkonuni
Andreu Árting.
Tórshavnar kommuna kundi tikið stig til samstarv við Havnar Arbeiðskvinnufelag og aðrar
áhugapartar um at seta eina standmynd upp av Andreu Árting í býnum.
Ein staðseting kundi t.d. verði uttanfyri Steinatún, sum liggur mitt í býnum, har nógv fólk
ferðast aftur og fram. Tað hevði klætt Tórshavnar kommunu væl at reist eina standmynd av
hesi serstøku kvinnu, sum stríddist so íðuliga fyri rættindunum hjá kvinnum.
Møgulig staðseting av standmynd ella minnismerki/-varða er málsøkið hjá
Býarskipanarnevndini og verður tikið upp í nevndini, um verkætlanin gerst aktuell.
Tá greitt er, hvørjir partar hava áhuga at vera við í verkætlanini, verður fíggjarætlan gjørd og
leistur fyri, hvussu verkætlanin verður útint.
Eisini kann nevnast, at bók um søguna hjá Havnar Arbeiðskvinnufelag eftir ætlan kemur út í
2019.
Lógir, ásetingar o.a.
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Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka støðu til, um
arbeiðast skal víðari við málinum og at fáa samstarv í lag við Havnar Arbeiðskvinnufelag og
onnur um møguliga verkætlan.

Mentamálanevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Umsitingin hevur verið í dialogi við nøkur fakfeløg um at vera við í hesi verkætlan, og
ábendingar eru um, at tað helst ber til. Eisini hevur TK søkt Betri Stuðul um stuðul, men fekk
noktandi svar. Fyri at skapa betri grundarlag fyri at koma á mál við verkætlanini verður mett
hóskandi, at TK nú tekur stig til at útvega hóskandi eginfígging til verkætlanina, sum so kann
vera grundarlag undir endaligu tilgongdini at fáa onnur at koma við í samlaðu fíggingina.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at:
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1. Flyta 100 tkr. av konto 4140 Ætlanir á skúlaøkinum til nýggja projektkontu: Minnismerki
Andrea Árting
2. Flyta 100 tkr. av projektkontu L57029 (sak: Gøtuítrótt) til nýggja projektkontu: Minnismerki
Andrea Árting
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at heita
á fíggjarnevndina at flyta 100 tkr. av kontu 5310 Mentanartiltøk o.a. til nýggja projektkontu:
Minnismerki Andrea Árting.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og játta
kr. 100.000 av konto 4140, kr. 100.000 av L57029 og kr. 100.000 av konto 5310 á konto
5311 og beina málið í býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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204/19 75 ára minningarhald í 2020 í sambandi við endan av
hersetingini av Føroyum undir seinna heimsbardaga
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
11.09.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
263/19
239/19
204/19

Journalnr.
18/04092-1
18/04092-1
18/04092-1

Upprunin til málið:
Stjórnarskrivstovan og mentamáladeildin.
Samandráttur:
Seinni heimsbardagi vardi frá 1. september 1939 til 2. september 1945. Eingi kríggj áðrenn
og síðan hava verið so stór sum seinni heimsbardagi, og fevndi hann eisini um Føroyar.
Bretska hersetingin í Føroyum, kallað Operation Valentine, vardi frá 12. apríl 1940 til 16. mai
1945, og onkuntíð vóru um 8000 bretskir hermann í landinum. Friðurin í Evropa varð lýstur 8.
mai 1945 og í øllum heiminum á heysti 1945.
Umleið 205 føroyingar lótu lív í sigling á krígsvøllum og vanlukkum á føroyskum og
útlendskum skipum.
Mett verður sjálvsagt, at minningarhald um hetta serliga sermerkta tíðarskeiðið í søgu okkara
verður hildið og markerað á ymiskan hátt, bæði fyri at æra minnið um tey falnu og sum
áminning til nútíðar ættarlið um hetta kollveltandi tíðarskeiðið í søgu okkara og heimsins bert
1-3 ættarlið síðani og sum á fleiri økjum hevur myndað land okkara síðani.
Lýsing av málinum:
13. mai 1945 var skrúðgonga á Vaglinum og í Havnargøtum í sambandi við lýsta friðin í
Evropa og endan av hersetingini av Føroyum.
Í mai 1990 var stórfingið minningarhald í Tórshavn í sambandi við at 45 ár vóru liðin síðan
endan av seinna heimsbardaga og hersetingina av Føroyum. Nú eru skjótt 75 ár liðin síðani
endan av hersetingini og friðin í Evropa.
Mett verður hóskandi, at dýra biðidag – fríggjadagin 8. mai 2020 - verður hildið
minningarhald í Tórshavn, umframt at onnur tiltøk innan søgu og mentan frá krígsárunum
verða hildin um sama mundið.
Møguligt minningarhald eigur at verða fyriskipað saman við Føroya landsstýri og øðrum
viðkomandi pørtum.
Mælt verður til, at farið verður beinanvegin undir fyrireiking av tiltøkunum, og at hóskandi
sambond og samstarv verða fingin við viðkomandi partar. Heitt verður eisini á landsstýrið um
at kanna møguleikar í hesum sambandi við bretskar myndugleikar, eins og tað varð gjørt í
1990. Í hjáløgdu fílu síggjast ymsar blaðgreinar frá 1990.
Innanhýsis í kommununi er hóskandi, at stjórnarskrivstovan, økissamskiparin og
mentamáladeildin samstarva um málið. Eisini er hóskandi at taka upp samskifti við Føroya
landsstýri, Tjóðsavnið, Føroyskt-bretskt felag, bretska konsulin, Krígssavnið og Fólkakirkjuna
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v.m.
Málið fer at hava ávísar fíggjarligar avleiðingar, ið ætlanin er at greina nærri og sum helst
lutvíst kunnu raðfestast innan verandi fíggjarkarmar.
Lógir, ásetingar o.a.
Ikki viðkomandi.
Upplýsingar frá umsitingini
Umsitingin hevur innleiðandi verið í sambandi við Løgmansskrivstovuna um, hvørjar ætlanir
eru um møguligt minningarhald, og við Tjóðsavnið um møgulig tiltøk. Væntandi fæst nærri
svar í september.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Ikki viðkomandi.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Ikki viðkomandi.
Umhvørvisárin
Avmarkaði.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Ongar.
Skjøl

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

Ja ☒

Fyri ávísar
samfelagsból
kar ella
felagsskapir

Fyri
vinnun
a

Nei ☐

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, deildarleiðarin á stjórnarskrivstovuni og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at samtykkja, at farið verður undir fyrireikingar av málinum, og at koma
aftur í nevnd við gjøllari ætlan. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
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Mentamálanevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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205/19 Nýggjur skúli í vesturbýnum (2012-1064)
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Mentamálanevndin
5 Mentamálanevndin
6 Mentamálanevndin
7 Byggi- og býarskipanarnevndin
8 Mentamálanevndin
9 Tekniska nevnd
10 Byggi- og býarskipanarnevndin
11 Býráðsfundur
12 Fíggjarnevndin
13 Fíggjarnevndin
14 Býráðsfundur
15 Mentamálanevndin
16 Býráðsfundur
17 Mentamálanevndin
18 Fíggjarnevndin
19 Býráðsfundur
20 Mentamálanevndin
21 Fíggjarnevndin
22 Býráðsfundur
23 Fíggjarnevndin
24 Býráðsfundur
25 Mentamálanevndin
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28 Býráðsfundur
29 Fíggjarnevndin
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31 Fíggjarnevndin
32 Býráðsfundur
33 Býráðsfundur
34 Mentamálanevndin
35 Fíggjarnevndin
36 Býráðsfundur
37 Býráðsfundur
38 Býráðsfundur
39 Mentamálanevndin
40 Fíggjarnevndin
41 Mentamálanevndin
42 Fíggjarnevndin
43 Býráðsfundur
44 Fíggjarnevndin
45 Mentamálanevndin
46 Fíggjarnevndin

Fundardagur
24.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
20.10.2014
11.02.2015
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Málslýsing:
2012-1064/17 SG
Fyrireika bygging av nýggjum skúla
Arbeiðsbólkur og arbeiðssetningur
Í álitinum um skúlabygnað og skúlabygging 2012-2021 (sí mál 2011-0679), sum skúlastýrini eisini
hava viðgjørt og gjørt viðmerkingar til, verður m.a. mælt til at byggja nýggjan trý sporaðan skúla í
staðin fyri Tórshavnar kommunuskúla og Venjingarskúlan. Mælt verður eisini til at skipa forskúla og
frítíðarskúla í øllum skúlum. Haraftrat er lagt upp til at hava tilboð til næmingar við serligum
avbjóðingum.
Hesin nýggi skúlin hevur arbeiðsheitið Vesturskúli við tað, at hann ætlandi verður staðsettur í
Vesturbýnum inn frá Landavegnum, har økið eisini er lagt av til at byggja ítróttahøll. Inn frá
Marknagilsvegnum verður miðnámsskúladepilin granni.
Tørvur er á at gera uppskot til eitt meira útgreinað konsept bæði um samlaða virksemið í skúlanum og
bygningin sjálvan. Hetta arbeiðið er at meta sum ein fyrsta fyrireiking og hugskotsgrundarlag fyri
víðari politiskari viðgerð og støðutakan til at seta bygginevnd og at útvega byggiskrá v.m.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at geva umsitingini heimild til at seta arbeiðsbólk við
umboðum fyri umsitingina, skúlarnar, frítíðarskúlarnar og møguliga onnur at gera uppskot til
yvirskipað konsept fyri nýggja skúlanum at lata mentamálanevndina aftur til viðgerðar í seinasta lagi
15. juni 2012.
Mentamálanevndin 30. apríl 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðið 2. mai 2012: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Arbeiðsbólkurin hevur latið gera uppskot til yvirskipað konsept fyri nýggja skúlan, sí frágreiðing.
Arbeiðsbólkurin hevur m.a. lýst námsfrøðiliga profilin við atliti at eitt nú ætlanini um deildarbýti,
floks- og hølisbýti, samstarv millum lærarar og pedagogar, samstarv millum skúlar, serundirvísing og
næmingatrivnað. Harumframt verður nomið við staðsetingina, bygningsstødd v.m.
Konseptið er í góðum samsvari við álitið um skúlabygnað og skúlabygging eins og viðmerkingarnar
frá skúlastýrunum (máltal 2011-0679).
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Mett verður, at tilfarið, ið arbeiðsbólkurin hevur latið úr hondum, saman við álitinum um skúlabygnað
og skúlabygging og viðmerkingunum frá skúlastýrunum er haldgott grundarlag fyri at fara víðari í
tilgongdini at fyrireika bygging av nýggjum Vesturskúla. Næsta stigið er sostatt at seta bygginevnd og
at útvega byggiskrá.
Til endamálið skal fígging fáast til vega. Í sambandi við heildarætlanina fyri Kommunuskúlan eru uml.
3 mió kr. ikki brúktar. Nýggi Vesturskúlin er ein samanlegging av Kommunuskúlanum og
Venjingarskúlanum, og tí verður mett, at hesir pengar kunnu játtast og flytast til nýggju skúlaætlanina
fyri hesar báðar skúlar.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at seta bygginevnd og at útvega byggiskrá til nýggjan
Vesturskúla í samsvari við álitið um skúlabygnað og skúlabygging, og at áður játtað upphædd kr. 3
mió frá kontu 4175 Dagføring av skúlum L41003 Kommunuskúlin høvuðsumvæling verður flutt til
bygging av nýggjum Vesturskúla.
Mentamálanevndin 27. juni 2012: Ein meiriluti: Jógvan Arge, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov
taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti: Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen taka støðu á seinni fundi.
Fíggjarnevndin 28. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við mentamálanevndini.
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt.
Mentamálanevndin 10. apríl 2013: Málið varð umrøtt.
Ískoyti:
Ein arbeiðsbólkur við umboðum fyri leiðslur, lærarar og foreldur í skúlastýrunum í
Venjingarskúlanum og Tórshavnar Kommunuskúla og umboðum fyri umsitingina (sí mál nr.
14/00423) hevur gjørt uppskot um bygnaðarliga samskipan og samanlegging av Venjingarskúlanum
og Tórshavnar Kommunuskúla og tíðarætlan.
Á býráðsfundi 22. mai 2014 varð samtykt at broyta ætlaða talið av sporum í Vesturskúlanum soleiðis,
at trý spor vera í yngru flokkunum og fimm spor í 8. og 9. flokki (sí mál nr. 14/00423).
Grundøkið við Landavegin, sum ætlanin er at byggja skúlan á, er 34.000 m2, til samanberingar eru
grundøkini hjá Skúlanum við Løgmannabreyt og Skúlanum á Argjahamri ávikavist 22.000 m2 og
20.000 m2.
Bygginevndin hevur viðgjørt uppskotið, sum ein arbeiðsbólkur læt úr hondum í juni 2012, og nevndin
er samd um, at tað uppskotið er gott grundarlag at brúka í fyrireikingini at byggja nýggja skúlan í
vesturbýnum.
Á fundi mikudagin 18. juni 2014 samtykti bygginevndin at biðja um, at 1.300.000 kr., sum settar eru
av til av Vesturskúla, verða játtaðar til fyrireiking og til byggiskrá.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta 1.300.000 kr. til fyrireiking og útvegan av
byggiskrá av konto 4176 Nýbygging av skúlum.
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Mentamálanevndin 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevnd 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í
býráðið.
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Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt.
Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Støðan í dag.
Tøkt lendi, sum ætlanin er at byggja á:
Matr.nr. 1099
Matr.nr. 1100
Matr.nr. 1102c

14.660 m²
15.280 m²
5.879 m²

Tilsamans

35.819 m²

Hesir matriklar eru allir D3-øki Almennir stovnar.
Samtykt er, at skúlin skal byggjast til 850 næmingar, og við grundarlagi í verandi skúlum við
Løgmannabreyt og á Argjahamri eru umleið 14 m² fyri hvønn næming.
Nýggi skúlin skal sostatt vera 850 x 14 m² = 11.900 m² til støddar.
Neyðugt er at útvega meiri lendi, tí serstaka byggisamtyktin fyri Marknagil ásetur
nettonýtslustig 0,3, sum krevur eitt grundøkið uppá 39.700 m².
Ætlanin er at nýta matr.nr. 1104d ella partar av hesum matrikli afturat. Kommunan eigur
grundøkið, sum er 6.576 m² til støddar.
Soleiðis verður samlaða víddin økt úr 35.819 m² til 42.395 m².
Bygginevndin hevur á fundi 11. desember 2014 samtykt at mæla til, at matr.nr. 1104d verður
lagt afturat samlaða økinum til Vesturskúlan.
Upplýsast skal, at matr.nr. 1104d er C3-øki Miðstaða- bústaðarbygging.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og beina
málið í byggi- og býarskipanarnevndina.
Mentamálanevndin 11. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Bygginevndin hevur fingið 1.part av byggiskránni (Byggiskrá Fyritreytir) og mælir til at
góðkenna hana við tí fyrivarni, at smærri tillagingar kunnu verða gjørdar av umsitingingini,
áðrenn útbjóðað verður.
Víst verður til skjal 15/01528-2, sum er viðfest.
Sambært tíðarætlanini verða 2. og 3. partur av byggiskránni lidnir í september. 2. partur er
námsfrøðilig viðurskifti og 3. partur er teknisk viðurskifti.
Tilmæli til mentamálanevndina:
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og góðkenna
fyrsta part av byggiskránni.
Ískoyti:
Eftir at málið var fyri í mentamálanevndini, hevur fundur verið á teknisku deild við luttøku av
umboðum fyri Landsverk og Rambøll um atkomuviðurskiftini til Vesturskúlan. Niðurstøðan frá
fundinum var, at Rambøll skuldi koma við einum uppskoti til loysn og gera eina innkoyring frá
Marknagilsvegnum ígjøgnum nevnda matr.1104d.
Mál 14-03118-22. Hjáløgdu kort sum vísa uppskot til loysn.
Tilmæli til byggi- og býarskipanarnevndina:
Tekniski stjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og teknisku
deild og nýta matr. nr. 1104d fyri at halda kravið um nettunýtslustig til byggingina og
møguligan atkomuveg frá Marknagilsvegnum til Vesturskúlan.
Mentamálanevndin 6. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum til mentamálanevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum til
byggi- og býarskipanarnevndina.
Ískoyti:
Bygginevndin hevur 12. oktober 2015 samtykt endaliga byggiskrá fyri byggiverkætlanina
Skúlin á Fløtum. Byggiskráin, ið er hjáløgd, er í trimum pørtum:

1.
2.
3.

Fortreytir
Námsfrøðilig viðurskifti
Teknisk viðurskifti

Grundøki
Eitt øki í Marknagili er lagt av til Skúlan á Fløtum www.saf.fo . Økið er tilsamans 42.335 m2
og er ogn hjá Tórshavnar kommunu.
Sambært serstøku byggisamtyktini fyri Marknagil kunnu bygningurin/bygningarnir í mesta lagi
vera 10.583 m2 við tilsamans 12.700 innrættaðum m2. Støddin á skúlanum verður 11.600 m2
við møguleika at byggja út til tveir flokkar aftrat í 7. árgangi.
Kostnaður
Metta samlaða íløgan til handverkaraútreiðslur uttan meirvirðisgjald verður:
11.600 m2 av gólvvídd fyri
11.600 m2 x 20.000 kr.=
232.000.000 kr.
Tíðarætlan
Byggingin verður skipað sum ein bygging í trimum byggistigum. Sambært tíðarætlanini
verður fyrsta byggistig liðugt í juli 2018, og tá flytur miðdeildin (4.- 6-fl.) inn í skúlan. Annað
byggistig er til hádeildina (7.-9.fl.), og tað verður liðugt í juli 2019. Í juli 2020 verður triðja
byggisstig liðugt, og tá flytur grunddeildin (0-3- fl. og frítíðarskúli) inn í skúlan.
Málið verður viðgjørt í mentamálanevndini, tekniskunevnd, byggi- og býarskipanarnevndini,
fíggjarnevndini og í býráðnum.
Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin,
mentamálaleiðarin,
tekniski
stjóri
og
býararkitekturin
mæla
mentamálanevndini til at góðkenna byggiskránna og at beina málið víðari til teknisku nevnd,
ið skal beina málið víðari til byggi- og býarskipanarnevndina, ið skal beina málið umvegis
fíggjarnevndina í býráðið.
Mentamálanevndin 19. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina
málið í avvarðandi nevndir.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til at nevndin tekur undir við byggiskránni fyri tann partin sum viðkemur
vegaføringar, ferðsluviðurskiftir og leiðingar í sambandi við verkætlanina, og at beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Timæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla nevndini til at taka undir við byggiskránni, fyri tann
partin, sum viðkemur býarskipan og staðseting, og at beina málið í býráðið umvegis
Fíggjarnevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Halla Samuelsen luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Samtykt at góðkenna byggiskránna og at beina málið í
býráðið, og heitt verður samstundis á teknisku nevnd um í góðari tið at skipa øll nøktandi
vega- og ferðsluviðurskifti við skúlarnar.
Býráðsfundir 21. oktober 2015: Samtykt við 12 atkvøðum fyri og ongari ímóti at góðkenna
byggiskránna.
Ískoyti
Hugskotskappingin fyri Skúlan á Fløtum var útskrivað 23. oktober 2015 eftir at Tórshavnar
býráð 21. oktober 2015 hevði samtykt byggiskránna fyri Skúlan.
Fýra ráðgevaratoymi vóru undangóðkend til at luttaka í hugskotskappingini.
Tey vóru:
• Elvi (Selmar Nielsen Arkitektar, Ósbjørn Jacobsen Arkitektar, LBF og SMJ)
• BIGKONTRAST (BIG-Bjarke Ingels Group, Kontrast byggilist og byggifrøði, LBF, SMJ)
• Árni Winter arkitektar, ZETA architects, SMJ og LBF
• MAP Arkitektar, Arkitektar 99, LBF og PB-Consult
18. desember 2015 lótu toymini inn síni boð uppá loysn og var tað latið navnloynt soleiðis, at
nevndin ikki visti, hvat toymið átti hvat uppskot.
4. januar 2016 hevur dómsnevndin gjørt úrskurð og tilmæli í málinum um, hvat
ráðgevaratoymið skal fáa møguleikan at innganga avtalu um ráðgeving, projektering og
eftirlit av skúlabyggingini. Sí hjálagt dómsúrskurðin.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin,

mentamálaleiðarin,

tekniski

stjórin

og

býararkitekurin

mæla
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mentamálanevndini til at staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini og at heimila umsitingini til at
fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið í dómsúrskurðinum um projektering og
eftirlit, og at venda aftur við einum uppskoti til sáttmála.
Mentamálanevndin 6. januar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 06. januar 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 06. januar 2016: Einmælt samtykt at staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini
og heimila umsitingini at fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið: Árni Winther
arkitektar, ZETA architects, SMJ og LBF og uppskoti teirra, Eindirnar í heildini.
Býráðsfundur 28. januar 2016: Tikið av skrá.

Ískoyti
Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum hevur á fundi 9. februar 2016 samtykt samráðingarúrslitið
frá samráðingunum hjá samráðingartoyminum (umboð frá bygginevnd og teknisku fyrisiting)
við vinnandi ráðgevaratoymið í hugskotskappingini. Talan er um samtak, ið eitur Samtakið
Eind Í/F (undir stovnan).
Hjálagdur er uppskot til sáttmála við tilhoyrandi fylgiskjølum.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila
umsitingini til at innganga hjáløgdu ráðgevaraavtalu við Samtakið Eind Í/F.

Mentamálanevndin 10. februar 2016: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Jógvan Arge, fílist á, at tilmælið við tilfari kom ikki fyrrenn á sjálvum fundinum
og tekur ikki støðu til málið í dag.
Fíggjarnevndin 17. februar 2016: Samtykt at taka undir við meirilutanum í
mentamálanevndini og at innganga hjáløgdu ráðgevaraavtalu við Samtakið Eind Í/F og at
beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 25. februar 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Verkætlanin er komin so mikið áleiðis at klárt er at fara undir jørðarbeiðið. Í fyrsta lagi
avgrevstur, ið m.a. skal geva betri yvirlit til víðari jørðarbeiði t.e. spreinging, grovplanering,
planering vm.
Útboð hevur verið av avgrevstrinum. Kostnaðarmetingin lá millum 1,1 og 1,4 mió. kr.
2 arbeiðstakarar vóru bodnir at bjóða. Lisitatión var 3. mai 2016 kl. 14.
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kr. 1.294.147
kr. 1.772.448

Ikki íroknað MVG.
Farast kann í holt við arbeiðið innan umleið 3 vikur.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at taka undir við at
gera sáttmála við lægsta tilboðsgeva og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Sáttmálin væntast klárur til viðgerðina í figgjarnevndini.
Mentamálanevndin 4. mai 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Halla Samuelsen og Tróndur Sigurðsson vóru ikki við í viðgerðini av hesum málið.
Fíggjarnevndin 11. maj 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndni og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 19. mai 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Á karminum eru fyri 2016 játtaðar 30,8 mio.kr. á stovnsnr. 4174 – Nýbygging skúlar (íløgur).
Projekteringin av skúlanu er nú gott ígongd, umframt at jørðarbeiðið er um at fara í gongd.
Tørvur er á áleið upphæddini til virksemi í ár.

Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla at játta 30,8 mio.kr. á projektkonto L41012.

Fíggjarnevndin 08. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 16. juni 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Eftir at fyrra útbjóðingin bleiv annulerað í summar hevur bygginevndin saman við
Ráðgevarasamtakinum Eind gjøgnumgingið skipanaruppskotið vm. og gjørt ávísar tillagingar.
Yvirlit sæst í hjálagda skjali.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at taka
tillagingarnar til eftirtektar.

Mentamálanevndin 17. oktober 2016: Umrøtt.
Ískoyti:
20. oktober 2016 kl. 14 var licitatión uppá bygging av nýggjum skúlabygningi til Skúlan á
Fløtum.
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Hesi feløg/samtøk vóru boðin at bjóða í innbodnari licitatión og teirra høvuðsboð eru:
P/F MT Højgaard Føroyar við undirarbeiðstakarum
P/F J&K Petersen, Sp/f Húsavarðatænastan og Sp/f TG Verk við
undirarbeiðstakarum
(eisini nevnt: Samtakið í Havn)
P/F Articon og Sp/f Búsetur við undirarbeiðstakarum

- 287.151.814 kr.
- 298.955.524 kr.
- 267.809.320 kr.

Høvuðsráðgevin Samtakið Eind Í/F hevur, eftir innanhýsis viðgerð og gjøgnumgongd av
tilboðunum, saman við umboðum fyri Tórshavnar kommunu, latið tilmæli 26. oktober 2016
viðvíkjandi hvat av samtøkunum skal fáa í boði at gera eina partalagsavtalu (fasu I) og har
ætlandi raka ein targetprís, sum síðani vil innibera eina endaliga partalagsavtalu (fasu II) og
ein arbeiðstøkusáttmála.
Henda tilgongdin kemur ætlandi at byrja 1. november 2016 og gongur fram til í januar 2017,
tá komið ætlandi verður aftur í nevndir og býráð við einum úrsliti og tilmæli.
Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum hevur 26. oktober 2016 viðgjørt tilmælið frá Samtakinum
Eind og umrøtt málið saman við teknisku fyrisiting. Bygginevndin tekur undir við tilmælinum
frá Samtakinum Eind (sí tilmælið á nevndarportalinum).
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin,
tekniski
stjórin,
býararktitekurin
og
mentamálaleiðarin
mæla
mentamálanevndini til at heimila umsitingini at fara í partalag (fasu I) við lægsta tilboðsgeva.
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 27. oktober 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 27. oktober 2016: Samtykt og at beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 27. oktober 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Við atliti til tryggja javna gongd og framhald í verkætlanini, er nú klárt at innganga
arbeiðstakarasáttmála um víðari jørðarbeiðið. Avgrevsturin er framdur og byggipláss-økið
riggað til, herundir við skúrum til verkætlanarsamskipanina vm.
Næsta stigið, sum hesin arbeiðstøkusáttmálin fevnir um, er spreinging og planering. Uppskot
til sáttmála og kostnaðarmeting verður tøkt til fundin. Sáttmálin um víðari jørðarbeiðið er við
lægsta tilboðsgeva frá lisitatiónini Samtakið Articon - Búsetur. Fígging er tøk á játtanini til
Skúlan á Fløtum.
Bygginevndin fyri Skúlan
mentamálanevndini.

á

Fløtum

viðger

sáttmálan

týsdagin

áðrenn

fundin

í

Sáttmáli um størra partin av høvuðsarbeiðstøkuni (byggingin) verður klárur tá fasa 1 í
partalagnum verður liðug í fyrsta ársfjórðingi í 2017.
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Tilmæli
Trivnaðarstjórin,
tekniski
stjórin,
býararktitekurin
og
mentamálaleiðarin
mæla
mentamálanevndini til at heimila umsitingini at innganga arbeiðstakarasáttmála við Samtakið
Articon – Búsetur um jørðarbeiði fíggjað av kontu 4176 Nýggir skúlar L41012 Skúlin á
Fløtum.

Fíggjarnevndin 16. november 2016: Tikið av skrá.
Ískoyti
Mett verður, at samlaði íløgutørvurin til byggingina av Skúlanum á Fløtum fíggjarárið 2017
verður umleið kr. 70 mió.
Í uppskotinum til fíggjarætlan fyri 2017 eru settar kr. 42,075 mió av til endamálið. Í hesum
sambandi er fráboðað, at írestandi fíggingin til komandi fíggjarár kr. 28 mió skal játtast sum
eykajáttan í inniverandi fíggjarári av løgukarmi 5175 Musikkskúlin.
Partalagssáttmáli er undirskrivaður. Umframt avgrevsturin, sum er liðugur, verður grót- og
spreingiarbeiðið byrjað í ár, og byggingin av sjálvum bygninginum byrjar ætlandi í apríl 2017.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og tekniski stjóri mæla til at samtykkja eykajáttan kr. 28 mió av løgukarmi
5175 Musikkskúlin til løgukontu 4176 Nýbygging skúlar L41012 Skúlin á Fløtum.
Mentamálanevndin 24. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr.
28 mió av løgukarmi 5175 Musikkskúlin til løgukontu 4176 Nýbygging skúlar L41012 Skúlin á
Fløtum við teirri viðmerking, at meirinntøkurnar fyri fíggjarárið 2016 skulu játtast til arbeiðið at
byggja Musikkskúlan og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.

Fíggjarnevndin 29. november 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið at viðgera tvær ferðir.
Býráðsfundur 30. november 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Við atliti til tryggja javna gongd og framhald í verkætlanini, er nú klárt at innganga
arbeiðstakarasáttmála um víðari jørðarbeiðið. Avgrevsturin er framdur og byggipláss-økið
riggað til, herundir við skúrum til verkætlanarsamskipanina vm.
Næsta stigið, sum hesin arbeiðstøkusáttmálin fevnir um, er spreinging og planering. Uppskot
til sáttmála er gjørt, kostnaðarmetingin fyri arbeiðið er kr. 7.386.512 u/mvg. Harumframt
koma útreiðslur til byggipláss uml. kr. 500.000 og mvg, samlaður kostnaður umleið kr
8.500.000. Sáttmálin um víðari jørðarbeiðið er við lægsta tilboðsgeva frá lisitatiónini
Samtakið Articon - Búsetur. Fígging er tøk á játtanini til Skúlan á Fløtum.
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Sáttmáli um størra partin av høvuðsarbeiðstøkuni (byggingin) verður klárur tá fasa 1 í
partalagnum verður liðug í fyrsta ársfjórðingi í 2017.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin,
tekniski
stjórin,
býararktitekurin
og
mentamálaleiðarin
mæla
mentamálanevndini til at heimila umsitingini at innganga arbeiðstakarasáttmála við Samtakið
Articon – Búsetur um jørðarbeiðið og játta kr. 8.500.000 av kontu 4176 Nýggir skúlar L41012
Skúlin á Fløtum.

Mentamálanevndin 6. desember 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið
í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 07. december 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Ì sambandi við, at byggiverkætlanin verður skipað í partalagssamstarvi millum Tórshavnar
kommunu, Samtakið Eind Í/F og Samtakið Articon – Búsetur Í/F, skal sbrt. partalagsskipanini
skipast ein stýrisbólkur við umboðum fyri Tórshavnar kommunu og bæði samtøkini.
Bygginevndin, sum hevur virkað higartil, gongur tí út, men mælt verður til, at býráðið velur
umboð í stýrisbólkin.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla býráðnum til at velja umboð í stýrisbólkin í
partalagnum.

Býráðsfundur 26. januar 2017: Tikið av skrá.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vóru Gunnvør Balle, Jákup Dam, Helena Dam á
Neystabø og Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Partalagsavtala varð undirskrivað 17. november 2016. Síðani hava partarnir arbeitt við at
gjøgnumganga og menna verkætlanina sbrt. ætlanini í partalagsavtaluni, herundir at fáa sent
myndugleikaprojekt til góðkenning hjá byggivaldinum. Hetta var gjørt fyrst í apríl og er endaligt svar
væntandi um stutta tíð.
Eisini er arbeitt við at fáa ásett endaliga byggikostnaðin. Í tilgongdini eru fleiri tilagingar gjørdar við
atliti til at náa ein nøktandi targetkostna samsvarandi upprunaligu ætlanini, sí hjálagt skjal. Eisini sæst
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at, í tilgongdini eru nakrar postitiónir, sum av misgáum ikki vóru við í upprunaliga
útboðstilfarinum/nøgdarlistunum, og sum nú eru roknaðar við.
Targetprísurin er nú ásettur til kr. 247.000.000 við avhending í einum byggistigi 1. apríl 2020, tó so, at
møguliga vilja partar av verkætlanini kunna verða liðug áðrenn, men er ov tíðiliga at áseta tað enn.
Arbeiðið kann byrja at kalla beinanvegin. Verandi arbeiðstøka við planering er um at vera liðug.
Nú er klárt at taka støðu til um farast skal víðari í partalagsfasu 2 og gera høvuðsarbeiðstøkusáttmála.
Kostnaðarkarmurin fyri alla verkætlanina (HVÚ, ókent, prís- og lønarvøkstur, heildarráðgeving, eftirlit,
listprýði v.m. umframt mvg) er nú kr. 383.073.750.
Higartil eru játtaðar kr. 101.752.000 til verkætlanina, harav kr. 42.075.000 er standa í løgukarmi 4176
Nýbygging skúlar fyri fíggjarárið 2017, og aðrar kr. 37.809.000 standa sum minninýtsla fyri 2016 og tí
skulu framflytast í sambandi við ársroknskapin hjá kommununi.
Írestandi fíggjartørvur avrundað er sostatt kr. 281.323.000, ið skulu játtast yvir fíggjarárini 2018, 2019
og 2020. Mett verður, at fíggjartørvurin fyri inniverandi ár er kr. 61.015.000, tvs., at í inniverandi
fíggjarárið er kr. 18.869.000 sett ov nógv av, og kann løgukarmurin tí lækkast fyri inniverandi
fíggjarár.
Samlaði fíggjartørvurin fyri árini 2018, 2019 og 2020 verður sambært hesum tí kr. 300.192.000. býtt
soleiðis samsvarandi væntaðum útreiðslutørvi fyri hesi ár: í 2018 kr. 110.175.000, í 2019 kr.
127.383.000, og í 2020 kr. 62.634.000.
Hjáløgd málinum er:
a) frágreiðing um fyriliggjandi forprojekt til góðkenningar
b) uppskot til høvuðsarbeiðstøkusáttmála við Samtakið Articon-Búsetur Í/F
c) kostnaðaryvirlit
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til
at góðkenna hjálagda forprojekt og høvuðsarbeiðstøkusáttmála og beina málið í býráðið umvegis
fíggjarnevndina, har samlaði kostnaðarkarmurin fyri byggingina er kr. 383.073.750.
Til tess mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin til at játta fyri fíggjarárið 2017 kr. 23.206.000 á
løgukarminum 4176 Nýbygging skúlar út á løgukontu L41012 Skúlin á Fløtum, og flyta minninýtslu á
somu løgukontu fyri fíggjarárið 2016 kr. 37.809.000, og at írestandi upphæddin kr. 300.192.000 fyri
árini 2018, 2019 og 2020 verður játtað samsvarandi býtinum omanfyri, og at beina málið í býráðið um
fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 24. apríl 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 26. apríl 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevdini og beina málið í
býráðið.
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Býráðsfundur 27. apríl 2017: Einmælt samtykt.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrður Olsen,
Bergun Kass, Annfinn Brekkstein, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur
Sigurðsson, Heðin Mortensen og Gunvør Balle.
Ískoyti:
Á løgukarminum L4176 Nýbygging skúlar fyri 2018 eru játtaðar 100 mio.kr til verkætlanina.
Støðug gongd er á verkætlanini og væntandi verður tørvur á á leið 91 mio. kr til
arbeiðstakarar og ráðgevar. Hartil koma ymiskar útreiðslur hjá byggiharranum. Samstundis
er við 1 viðgerð samtykt í býráðnum framflytning av minnunýtsluni í 2017 á 6.541 tkr. (sí mál
18/01521 – Framflytingar fyri árið 2017). Mett verður hóskandi at hava eitt ávíst fíggjarligt
rásarúm fyri um verkætlanin kemur at vinna inn á settu tíðarætlanina.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at játta 92
mio. kr. av løgukarminum 4176 á løgukonto L41012 - Skúlin á Fløtum. Málið verður beint í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 14. mai 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. mai 2018: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 24. mai 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Fíggjarnevndin biður um, at fáa málið á skrá til kunningar.
Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Víst verður til skjal nr. 14/03408-83.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, virkandi tekniski stjórin, deildarleiðari á verkætlanardeildini og
mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at fara
undir samráðingar við arbeiðstakara og ráðgeva um dagføring av partalagsavtaluni at leggja
fyri aftur í nevndunum til góðkenningar. Málið verður beint í fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 18. juni 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini.
Ískoyti
Umsitingin hevur havt samráðingar við partarnar í partalagssamstarvinum t.e. Í/F ArticonBúsetur og Í/F Eind og er komin til eina semju. Sí hjálagt ískoyti til partalagsavtaluna (dagfest
17. November 2016) og ískoyti til arbeiðstakarasáttmálan (dagfestur 10. Mai 2017).
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Ískoytini innibera at TK hækkar upphæddina til ókendu puljuna við 5 mio.kr., umframt setur 1
mio.kr. av til at lækka targetkostnaðin frá 248 mio.kr. til 247 mio.kr., umframt setur 1 mio.kr.
av til tilkeyp í sambandi við eina betri takloysn, soleiðis at endamálið við at gera takið
atkomiligt og brúkiligt kann vera rokkið.
Hesar broytingarnar innibera, at kostnaðarkarmurin fyri alla verkætlanina (HVÚ, ókent, prísog lønarvøkstur, heildarráðgeving, eftirlit, listprýði v.m., umframt kommunalt MVG) fer úr
383.073.750 til kr. 390.511.250. Væntandi hava hesar broytingar ikki samanlagt fíggjarligar
avleiðingar í 2018 og helst heldur ikki í 2019 og eisini tengt at, hvussu umfatandi brúkið av tí
ókenda verður framyvir. Í sambandi við viðgerðina av fíggjaræltanini í heyst verður nærri
nágreina um periodisering av játtanini til verkætlanina í 2019 og 2020.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, leiðarin fyri verkætlanardeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at taka undir við ískoytinum til partalagsavtaluna fyri Skúlan á Fløtum
og at hækka samlaða kostnaðarkarmin fyri verkætlanina til kr. 390.511.250. Málið verður
beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 02. juli 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 04. juli 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Helena Dam á Neystsbø hevur boðað frá, at hon ynskir at taka seg úr stýrisbólkinum fyri
“Nýggjur skúli í vesturbýnum”.
Býráðsfundur 30. august 2018: Tikið til eftirtektar at Helena Dam á Neystabø tekur seg úr
stýrisbólkinum og at Bjørghild Djurhuus tekur sætið í stýrisbólkinum.
Ískoyti:

Viðv. broyting av takbelegningi
Innanhýsis stýrisbólkurin og Stýrisbólkurin fyri skúlan á Fløtum hevur eftir áheitan frá
Húsaumsitingini viðgjørt spurningin um, hvørt tað er betri at brúka takpapploysn
ístaðin fyri takmembran (takdúk) á tekjuni á oyggjunum (omaná bygningunum 1-7, tó
ikki miðøkið). Takpapp er minni viðbreki fyri herverki, skaðum v.m., umframt nakað
høgligari at røkja og viðlíkahalda.
Meirkostnaður fyri at skifta frá membrani til papp er 4.056.754 kr. + kommunalt MVG.
Innanhýsis stýrisbólkurin mælir til at broyta takbelegningin til takpapp. Í mun til
verkætlanina er broytingin at rokna sum eitt tilkeyp og kann tí ikki fara av puljuni til
ókent og eiheldur er rúm fyri hesi íløgu á øðrum kontum í verkætlanini. Tí er neyðugt
at økja samlaða kostnaðarkarmin fyri verkætlanina við hesi upphædd.
Ætlandi verður byrjað at leggja takpapp í mars 2019 og tekur tað arbeiðið nakrar
mánaðir.
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Viðv. innbúgvi og uttandura økið
Sum greitt frá í framløgu í sambandi við viðgerðina í nevndini á sumri 2018 er greitt,
at áður gjørd meting í 2016 um kostnaðin av hóskandi innbúgvi v.m. ikki heldur í mun
til tað, sum nú verður mett rímiligt. Á fundinum verður innleiðandi greitt frá metingini
og atlitunum í málinum. Á einum komandi fundi kemur endalig tilráðing um málið.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, leiðarin á verkætlanardeildini og mentamálaleiðarin mæla nevndini
til at samtykkja at leggja takkpapp á bygningin í staðin fyri membran, og í hesum
sambandi at hækka samlaða løgukarmin fyri byggiverkætlanina við 4.056.754 kr. +
kommunalt MVG at fíggja yvir løgujáttanina í 2020.
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 26. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 28. februar 2019: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á løgukarminum L4176 Nýbygging skúlar fyri 2019 eru játtaðar 90.000 tkr til verkætlanina,
umframt framflyting frá 2018 á 21.970 tkr. Støðug gongd er á verkætlanini og væntandi
verður tørvur á umleið 110.000 tkr í 2019 til arbeiðstakarar, ráðgevar og byggiharraveitingar
og -útreiðslur. Á framflutta løgukarminum 4176 Nýbygging skúlar eru 18.099 tkr. tøkar., ið
tørvar at vera flutt á projektkontuna L41012 Skúlin á Fløtum.
Ískoyti viðv. játtan til innbúgv v.m.
Tekstur er ávegis
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at játta
18.099 tkr. av løgukarminum 4176 Nýbygging skúlar á løgukonto L41012 - Skúlin á Fløtum.
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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206/19 Gøtunavn til nýggja útstykking við Dalavegin matr. nr. 864a,
Tórshavn
Viðgjørt av
1 Gøtunavnanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
10.05.2019
11.09.2019
26.09.2019

Málnr.
2/19
253/19
206/19

Journalnr.
19/01611-2
19/01611-2
19/01611-2

Lýsing av málinum:
Heitt er á gøtunavnanevndina um at koma við uppskoti um gøtunavn til eina nýggja privata
útstykking við Dalavegin, sum Tórshavnar kommuna hevur góðkent. Talan er um matr. nr.
864a v.m. Útstykkingin hevur vegatkomu frá Dalavegnum, víst við reyðum píli á hjáløgdum
korti.
Kort eru hjáløgd.

Gøtunavnanevndin 10. mai 2019: Nevndin mælir til hesi uppskot til gøtunavn:

1. Laðatrøð
2. Dalateigar
Ískoyti:
Grundgevingar hjá gøtunavnanevndini fyri nevndu uppskotum eru hesar:
Laðatrøð: Grundgeving fyri at skjóta navnið Laðatrøð upp er, at Hans Jacobsen (Hans á Lað)
hevur átt trøðna.
Dalateigar: Grundgevingin fyri hesum uppskotinum er, at tað snýr seg um eina síðu-gøtu til
Dalaveg, og harumframt er hetta teigalendi. - Havnarmenn veltu altíð í teigar. Navnið Dalatún
er nærindis. Longri uppi eru aðrar síðugøtur, ið hava Dala- til forlið.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka støðu til uppskotini hjá
gøtunavnanevndini.
Mentamálanevndin 11. september 2019: Nevndin samtykti at mæla til Laðatrøð og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum við teirri broyting
at gøtunavnið verður stavað Lagatrøð.
[Lagre]
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207/19 Val av tveimum limum í nevndina fyri
Barnamentanarheiðursløn Tórshavnar býráðs
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
26.09.2019

Málnr.
28/16
207/19

Journalnr.
16/04609-1
16/04609-1

Málslýsing:
Sambært reglugerðini fyri Barnamentanarheiðursløn Tórshavnar býráðs eru fimm limir í
nevndini. Barnabókavørðurin á Býarbókasavninum er fastur limur, skúlabókavørðirnir við
kommunalu skúlarnar í kommununi velja ein lim og Tórshavnar býráð velur tveir limir.
Harafturat er formaðurin í mentamálanevnd Tórshavnar býráðs fastur limur og er formaður í
nevndini.
Sostatt skal býráðið velja tveir limir í nevndina.
Lutfalsval
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 2 limir í nevndina.

Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu Tráin P. Nónklett og Bjørg Dam.
Ískoyti:
Sagt verður frá, at Tráin Nónklett hevur boðað frá, at hann tekur seg úr nevndini. Samgongan
skýtur upp at velja Annu Malan Jógvansdóttir.
Málið er sent býráðslimunum við telduposti og allir limirnir taka undir við at velja Annu Malan
Jógvansdóttir.
Býráðsfundur 26. september 2019: Tikið til eftirtektar.
[Lagre]
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208/19 Persónsupplýsingartrygd í Tórshavnar Kommuna
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
12.06.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
177/19
240/19
208/19

Journalnr.
18/03628-9
18/03628-9
18/03628-9

Málslýsing
Innleiðing – stutt um GDPR.
Nýggja EU kunngerðin um Persónsdátutrygd “General Data Protection Regulation” (GDPR)
var sett í gildið 25. maj 2018 í DK. Endamálið vð GDPR er harmonisering av
Persónsupplýsingarlóggávum innan EU, og erstattar sostatt alla aðra lóggávu um
Persónsdátutrygd innan EU.
Av tí at Føroyar standa uttan fyri EU, eru Føroyar eitt sokalla 3. triðja land mótvegis EU í mun
til GDPR. Føroyar eru, sum nú er, eitt "sikkurt triðja land", sum er ein góðkenning frá ES, sum
byggir á eina meting av føroysku lóggávuni - verjir hon skrásetta nóg væl, er ábyrgdarbýtið í
lóggávuni nøktandi, er nakað eftirlit, er revsing fyri brot osfr. Góðkenningin hjá Føroyum skal
endurskoðast í mai 2020. Ein góðkenning hevur týdning fyri frítt og ómakaleyst at kunna flyta
persónsupplýsingar av landinum.
Føroyska lóggávan
Við støði í føroysku Persónsupplýsingarlógini og Trygdarkunngerðini hevur Dátueftirlitið tann
2. oktober 2018 vent sær til Tórshavnar Kommunu, yvirskipað fyri at fremja eftirlit viðvíkjandi
persónsdátutrygd í Tórshavnar Kommunu.
Dátueftirlitið hevur sett fyrispurning fram um: at fáa avrit av árligu trygdarskoðan fyri 2017,
umframt at fáa yvirlit yvir allar skipanir í Tórshavnar Kommunu, har persónsupplýsingar verða
viðgjørdar, við serligum denti á møguligar skipanir við viðkvæmum upplýsingum, at fáa
mannagongdir í samband við viðgerð av persónsupplýsingum, støðutakan til viðgerðarloyvi
og dátuviðgeraravtalur við veitarar.
Talan var um rúgvismikið tilfar, og fekk TK útsetan frá Dátueftirlitinum av innlevering av
omanfyri nevnda tilfari til ávikavíst 1. apríl fyri skipanir við viðkvæmum upplýsingum og 1. juni
fyri skipanir við persónsupplýsingum.
Í hesum tíðarskeiðnum hevur verið arbeitt við:









Trygdarskoðan fyri alla Tórshavnar Kommunu í mun til persónsdátutrygd
Skráseting av øllum skipanum við persónsupplýsingum í TK í Wired
Relations, herundir allan viðgeraraktivitet
Mannagongd fyri handfaring av persónsupplýsingum í TK – til samtyktar
Persónsupplýsingarpolitikkur fyri starvsfólk í TK – til samtyktar
Persónsupplýsingarpolitikkur fyri borgarar, í mun til rættindi hjá skrásetta –
kunning at leggja á heimasíðu – til samtyktar
Vegleiðing til strikipolitikk – lógin ásetur, at støða skal takast til, hvørjir
persónsupplýsingar skulu varðveitast og hvørjir skulu strikast og hvussu
Skjal til mannagongdir í mun til økini í TK, og teirra virksemi innan
persónsupplýsingum
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Politikkur um upplýsingartrygd – verandi politikkur er broyttur sambært skriv
frá Dátueftirlitinum og eigur at vera samtyktur av nýggjum

Skjøl:
Tilfar sent Dátueftirlitinum liggur í málinum.
Tilmæli:
Kunnað verður um málið. Málið verður at leggja fyri fíggjarnevndina aftur.

Fíggjarnevndin 12. juni 2019: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Myndugleika- og ábyrgdarbýti og persónsupplýsingarpolitikkir í TK.
Við støði í føroysku Persónsupplýsingarlógini (PUL) og Trygdarkunngerðini (TKG) hevur
Dátueftirlitið tann 2. oktober 2018 vent sær til Tórshavnar Kommunu, yvirskipað fyri at
fremja eftirlit viðvíkjandi persónsdátutrygd í Tórshavnar Kommunu.
Til tess at uppfylla krav lógarinnar um myndugleika- og ábyrgdarbýti, og tryggja at starvsfólk
og borgarar fáa neyðugu kunningina um innsavnan og viðgerð av persónsupplýsingum, og
rættindi borgarans, hevur TK gjørt myndugleika- og ábyrgdarbýti og
persónsupplýsingarpolitikkir fyri starvsfólk og borgaran, at samtykkja skjal nr. 18-03628-18.
Endamálið er, at lýsa partar av trygdarfyriskipanum, sum Tórshavnar Kommuna hevur sett í
verk fyri at tryggja, at persónsupplýsingar, sum TK fær um hendi í samband við sítt virksemi,
til eina og hvørja tíð, verða viðgjørdir við virðing fyri tí persónliga frælsinum og heimafriðinum,
fyri at tryggja persónsvernd hins einstaka.
Omanfyri nevndu politikkir eru yvirskipaðir og seta karmarnar fyri tilhoyrandi mannagongdir á
økinum. Øll starvsfólk í Tórshavnar Kommunu eiga at kenna og fylgja hesar politikkir og
mannagongdir.
Tilmæli:
Kommunustjórin og Fyrisitingarstjórin mæla til, at samtykkja Myndugleika- og ábyrgdarbýti og
persónspolitikkir í TK og beina málið í býráðið.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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209/19 Skipan av Gundadali
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Byggi- og býarskipanarnevndin
6 Mentamálanevndin
7 Tekniska nevnd
8 Fíggjarnevndin
9 Býráðsfundur

Fundardagur
03.10.2018
08.10.2018
10.10.2018
25.10.2018
07.06.2019
09.09.2019
10.09.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
205/18
314/18
284/18
249/18
112/19
233/19
51/19
241/19
209/19

Journalnr.
18/03453-1
18/03453-1
18/03453-1
18/03453-1
18/03453-1
18/03453-1
18/03453-1
18/03453-1
18/03453-1

Upprunin til málið:
Tørvur er á at skipa ítróttaøki í Gundadali, bæði í mun til alt virksemi í økinum, grønu
geirarnar og at skipa umstøðurnar við atliti at einari dagføring og heildarætlan fyri øki. Økið
talan er um sæst á kortskjalið j.nr. 18/03453-3.
Lýsing av málinum – samandráttur
Nógv virksemi er í gongd í Gundadali, og eigur heildarætlan at verða gjørd fyri økið.
Í sambandi við at bygging av Tórsvølli byrjaði, gjørdi spanska fyritøkan RFA Fenwick
Iribarren Architects eina lýsing “Masterplan” fyri alt økið, og eigur hendan heildarætlanin at
verða tikin við, tá farið verður undir at skipa økið av nýggjum. Sí skjal j.nr. 18/03453-2.
Í økinum halda flestu ítróttagreinar til, og skal heildarætlanin rúma øllum virksemi á økinum,
umframt møguligum nýggjum virksemi.
Ætlanin um langhyl í Gundadali varð boðin út í kapping í 2016.
Vinnarauppskotið átti Selmar Nielsen arkitektur. Uppskotið vísir hvussu langhylur kann
samanbyggjast við verandi svimjihøll, og gevur hugskot til hvussu uttanduraøkið millum
svimjihøllina og Fimi kann skipast. Sí j.nr. 16/01381-57,
Samráðingar eru í gongd við ÍSF um niðurtøku av verandi húsið, og samstundi er uppskot
um nýtt ÍSF hús gjørt, staðsett við vestara skýlið á ovara vølli. Sí j.nr. 16/01715-33.
Framhald av heildarætlanini fyri Tórsvøll, vestara skýlið er í gongd. Í tí sambandi verða
áskoðaraplássini dagførd og koma undir tak, og verða eisini bøttar umstøður fyri m.a.
leikarar, dómarar og tíðindafólk sum liður í, at Tórsvøllur skal røkka ásetingini sum “Category
4” leikvøllur. Somuleiðis skal torgið frammanfyri Tórsvøll gerast. Verkætlanin sæst í j.nr.
16/00962-5.
Økið, har spæliplássið í Miðstovninum var, er fyribils tikið uppí byggiøkið fyri Tórsvøll, og
hevur umsitingin arbeitt við at finna onnur øki til spælipláss í Gundadali. Málið er fyribils
steðgað upp, soleiðis at staðsetingin verður gjørd sum partur av heildarætlanini fyri
Gundadal. Sí kortskjal j.nr. 18/01964-2, har tvær møguligar staðsetingar síggjast.
Áður hava ynski verið um at byggja Gundadalshøllina út, so ein vøllur verður afturat. Økið er
tøkt til útbyggingina norðan fyri verandi høll, men kemur sera tætt upp at
fyrisitingarbygningninum á Tórsvølli og tilbúgvingarveg inn á sjálvan Tórsvøll. Sí j.nr.
15/04217-2. Kommunan hevur verið í samráðingum við feløgini, sum eiga Gundadalshøllina,
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um at yvirtaka høllina, men enn er eingin endalig semja funnin. Støðulýsing, ið er gjørd av
Gundadalshøllini, vísir, at bygningurin og skipanir eru í vánaligum standi, og at stórar
umvælingar/útskiftingar verða neyðugar.
Frítíðarskúlin í badmintonhøllini ger vart við plásstørv, og biður um at fáa modulbygging setta
á parkeringsplássið, ella at leiga aðrastaðni í økinum. Hetta er lýst í j.nr. 18/00482.
Tennis er ein ítrótt í menning. Tennissamband Føroya er nýtt sersamband, sett á stovn í
samráð við ÍSF. Havnar Tennis Felag hevur sett nýggjan høvuðsvenjara, sum skal taka sær
av at gera fyrireikingar til Oyggjaleikir 2019, og ynskir Tennisfelagið at fáa endurnýggjað og
betra um karmarnar fyri virksemi felagsins, sí j.nr. 18/01726-6.
Ynski er komið frá HB og B36, um at fáa ein minni bóltvøll/samskipaðan vøll millum
felagshúsini. Víst verður til j.nr. 15/01225. Eisini er ynski komið frá fótbóltsfeløgunum um
betri avskerming kring vallarøkið, soleiðis at tað ikki er neyðugt við so nógvum kontrollørum,
tá dystir eru í fremstu deildini.
Bridgehúsið er í vánaligum standi, og verður tikið niður í sambandi við útbygging av Tórsvølli.
Ynskiligt er at finna nýggja staðseting til talv- og bridgehúsið. Um tað ikki verður staðsett í
Gundadalsøkinum, so skal onnur staðseting finnast til virksemið. Víst verður til j.nr.
16/01316.
Giza Hoyvík-húsið (Framhúsið) er í vánaligum standi. Samráðingar eru við felagið um
niðurtøku av húsinum og at finna eina nýggja loysn til felagið við Hoyvíksvøll. Víst verður til
mál nr. 18/00009 Fótbóltsfelagið Giza Hoyvík: Felagshús við Hoyvíksvøll
Somuleiðis er møguligt at byggja eitthvørt omaná verandi Fimi bygning. Upplagt er, at lata
útbyggingina verða tøka til fimleikavirksemið kann vaksast, tá tørvur verður á tí.
Umframt skipan og staðseting av umstøðum fyri ymiska ítróttavirksemi, skulu fríøkini millum
ymisku bygningarnar og vøllirnar eisini planleggjast.
Eisini skal parkering fyri alt virksemið á økinum lýsast og skipast.
Lógir, ásetingar o.a.
Økið liggur í D2 øki, sum í almennu byggisamtyktini er avsett til ítróttaøki.
Ásetingar fyri D2:
Umráðispartarturin D2 verður kannaður ítrótti og øðrum, sum eftir eini heildarætlan fyri
alt økið ella ein part av økinum kann virka saman við ítróttinum

Byggistigið má innan fyri eitt náttúrliga avmarkað øki í D2 og D3 ikki fara upp um 0,25
og nýtslustigið ikki fara upp um 0,5.
Útstykking innan fyri umráðispartarnar D2 og D3 verður einans loyvd eftir serstakari
byggisamtykt
Upplýsingar frá umsitingini
Frítíðarskúlin hevur ynski um bygging á økinum vegna plásstørv
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Eru lýst í tekstinum omanfyri.
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Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
Kortskjal yvir Gundadal j.nr. 18/03453-2
Y01 Masterplan_Final j.nr. 18/03453-3
Langhylur í Gundadali - Uppskot nr 85650 A3 hefti j.nr. 16/01381-57
ÍSF hús uppskot 4 j.nr. 16/01715-33
Tórsvøllur stadium West Stand – tekningar j.nr. 16/00962-5
Spæliøki stadion j.nr. 18/01964-2 (Nýtt spælipláss í Gundadali)
Re_uppskot_modell j.nr. 15/04217-2 (Fleyr, Neistin og Kyndil: Áheitan um samráðingar við
feløgini um útbygging av Gundadalshøllini)
Frítíðarskúlin í Badmintonhøllini – plásstørvur j.nr. 18/00482
Framløga – HTF_2 j.nr. 18/01726-6 (Umstøðurnar kring tennisøkið í Gundadali)
Umsókn vegna Havnar Bóltfelag HB og Bóltfelagið B36 j.nr. 15/01225
Vegna nevndina í Bridgehúsinum: umbøn um fund viðvíkjandi í Gundadali j.nr. 16/01316
Fótbóltsfelagið Giza Hoyvík: Felagshús við Hoyvíksvøll, j.nr. 18/00009
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

Umsitingaravleiðingar

Fyri
Tórshavnar
kommunu
x

Umhvørvisavleiðingar

x

Sosialar avleiðingar

x

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

x

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir
x

Fyri
vinnuna

Nei ☐

Tilmæli:
Virkandi tekniski stjórin, trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og býararkitekturin mæla til, at
játta kr. 100.000 av L57014 Fótbóltsvøllur í Hoyvík, til at gera avtalu við uttanhýsis ráðgeva at
gera heildarætlan fyri ítróttarøkið Gundadalur, og beina málið í býráðið umvegis
mentamálanevndina og fíggjarnevndina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 03. oktober 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Mentamálanevndin 08. oktober 2018: Samtykt
býarskipanarnevndini og at beina málið í býráðið.

at

taka

undir

við

byggi-

og

Fíggjarnevndin 10. oktober 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini
og mentamálanevndini við teirri broyting, at upphæddin á kr. 100.000 verður játtað av konto
6210 og beina málið í býráðið.
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Býráðsfundur 25. oktober 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Tilboð er komið frá uttanhýsis ráðgeva áljóðandi 100.000,- u/mvg at gera uppskot til
heildarætlan, sum lýst í byggiskrá fyri økið skjal 18/03453-12.
Afturat játtanini á 100.000,- kr, er neyðugt at seta pening av til mvg.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at játta mvg av kontu 6210.
Ískoyti:
Uppskot til skipan av Gundadali er fingið til vega frá uttanhýsis ráðgeva.
Uppskotið vísir á verandi virksemi í Gundadali í dag. Ítróttir í økinum eru:
Fótbóltur, hondbóltur, flogbóltur, stríðsítróttur, borðtennis, svimjing, kaving, kajakróður,
badminton, fimleikur, tennis, brigde, frælsur ítróttur og dansur.
Annað virksemi í økinum er:
Frítíðarskúli, umstøður til húsavørðar hjá Tórshavnar kommunu og dramaverkstaður.
Fleiri av hesum hava gjørt vart við ótíðarhóskandi umstøður.
Brotið “framtíðar Gundadalur” viðger Gundadal, sum umframt at vera ítróttadepil eisini verður
ein trivnaðardepil, har øll hava hug at koma og kenna seg væl.
Gundadalur skal skipast við:
Einari grønari farleið millum sunnara og norðara part av býnum. Á økinum skulu vera
spælipláss, skjól, og almennar innrættingar við almennum vesum og skiftiumstøðum til
pinkubørn. Gøtur skulu vera væl frámerktar og ljóssettar á hóskandi hátt.
Einari meira býarkendari farleið millum sunnara og norðara part av býnum, har dentur verður
lagdur á ferðandi við súkklu, barnavogni og í koyristóli.
Atkoma til Gundadal skal skipast sjónligari og bilferðslan skal haldast í útjaðaranum av
Gundadali, so at bilferðsla í økinum bert er til innsats- og tænastukoyring.
Gundadalur skal vera fyri øll, eisini fólk við skerdum førleikum.
Fjald spor eru í økinum, so sum Havnará og gamli svimjihylurin, og verður mælt til at hesi
verða varðveitt og innlimað í verkætlanirnar, ið verða settar í verk í økinum.
Listin er tilfeingi í Gundadali, og eigur listin framyvir at víðkast til eisini at umfata brúkslist í
sambandi við uppihaldsøki og rørsluøki.
Átaksøki:
Ætlanin lýsir átaksøki lendi so sum:
Lendisbreyt norðanfyri badmintonhøllina, freerunning og parkour, uppsetan av útgerð til
streetítróttagreinum. Harumframt viðgerð av ferðslu, gøtum, ljósi og belegningi.
og
Átaksøki bygningar so sum:
Innandura venjingarhøll til fótbólt umframt annað virksemi, 50 metra langhyl, bygging omaná
FIMI, nýggj badmintonhøll, skiftiumstøður til Tennis, alment vesi,
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Hesi eru neyðug fyri at røkka málinum, ið er sett fyri framtíðar Gundadal.
Víst verður á hvar byggjast kann afturat verandi bygging í Gundadali umframt at víst verður
eisini á vakstrarmøguleikar fyri víðkan av Gundadali í framtíðini.
Talan er um øki, sum kommunan sum frá líður eigur at ogna sær, fyri víðari menning av
trivnaðardeplinum í Gundadali.
Íblástur og tilvísingar til nevndu átøk eru við í ætlanini.
Ætlanin er, at heildarætlanin skal liggja til grund fyri hvussu Gundadalur skal varðveitast og
mennast í framtíðini.
Skjøl:
Víst verður til skjal nr. 18/03453-20 Ætlan fyri skipan av Gundadali,
Tilmæli:
Tekniski stjórin, trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og virkandi leiðarin á býarskipanardeildini
mæla til at ætlanin ´Skipan av Gundadali´ verður samtykt sum heildarætlan fyri Gundadal og
at beina málið í býráðið umvegis mentamálanevndina, teknisku nevnd og fíggjarnevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Mentamálanevndin 09. september 2019: Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini.
Tekniska nevnd 10. september 2019:
Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini 7. juni 2019.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við Byggi- og býarskipanarnevndini, Mentamálanevndini og Teknsiku nevnd
og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, atkvøður blankt.
Býráðsfundur 26. september 2019: Tikið av skrá.
[Lagre]
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210/19 Landavegur 3. Byggistig, frá Heygsvegnum til
Marknagilsvegin
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur
5 Tekniska nevnd
6 Tekniska nevnd
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur

Fundardagur
12.02.2019
25.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
02.04.2019
10.09.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
3/19
43/19
40/19
52/19
22/19
52/19
246/19
210/19

Journalnr.
19/00501-1
19/00501-1
19/00501-1
19/00501-1
19/00501-1
19/00501-1
19/00501-1
19/00501-1

Upprunin til málið:
Sum framhald av kloakkarbeiðinum frá Frælsinum til rundkoyring við Íslandsveg/Heygsveg,
er ynski um at fara í gongd við 3. byggistig, sum er vegastrekkið Landavegur frá
rundkoyringini við Heygsvegin til Marknagilsvegin.
Av tí at Fjarhitafelagið hevur ætlanir um at fara í gongd við at leggja nýggja fjarhitaleiðing á
hesum strekki í vár, hevði tað verið ein fyrimunur at kloakk, regnvatn og vegbreyt verður
dagført samstundis. Arbeiðið hjá Fjarhitafelagnum er umfatandi og verður stórt inntriv gjørt á
vegbreyt. Sí yvirlitstekning og tvørskurð, j.nr. 19/00501-4.
Arbeiðið umfatar í høvuðsheitum at dagføra og skilja sundur kloakkir frá felagsleiðingum,
dagføra vatnleiðing og dagføra Landavegin við súkklu- og gongubreyt.
Kloakkin í Perskonugøtu er í sera ringum standi og brotin í fleiri støðum, tí er átrokandi at fáa
hetta í rættlag, somuleiðis tvídeiling av kloakk- og regnvatn, tá talan er um felags ø500
leiðing at leggja út í Landavegin.
Í sambandi við komandi íbúðarbygging á Fløtum, er neyðugt at leggja eina kloakk til hesa
útstykking, og at leggja nýggja regnsvatn til ánna, sum má leggjast í rør.
Í sambandi við skúlabyggningina, eru ferðsluátøk við vegamótið Hans Andriasar gøta og við
vegamótið Landavegur/Marknagilsvegur projekterað, og eigur hetta at verða gjørt undir somu
arbeiðstøku.
Partur av vatnleiðingini í Landavegnum er gomul ø250 etrenit-leiðing sum skal dagførast.
Somuleiðis skulu SEV og FT leggja leiðingar í vegin.
Sí Fundarfrásøgn frá fundi við allar leiðingsánarar j.nr. 19/00501-2.
Verkætlanin skúli á Fløtum verður liðug til skúlaársbyrjan á sumri 2020, og er tað tí
umráðandi at hetta arbeiði verður liðugt áðrenn, tá eitt enn størri ferðslutrýst verður á
Landavegnum.
Sjálvur vegurin eigur at verða dagførdur og ferðslutryggjaður samstundis, nú meira enn 3000
næmingar skulu til og frá skúlunum í Marknagili.
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Arbeiðið at leggja fjarhitaleiðing, kloakk- og aðrar leiðingar, umframt at ferðslutryggja og
dagføra Landavegin, væntast at taka uml. 13-14 mánaðir.
Ætlanin hjá Fjarhitafelagnum er at bjóða arbeiðið út seinast 1. mars 2019.
Skjøl
Fíggjartørvur, j.nr. 19/00501-6
Tekningar, j.nr. 19/00501-4
Fundarfrásøgn, j.nr. 19/00501-2
Tilmæli kemur til fundin.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til, at kommunan fer undir at dagføra Landavegin, 3. byggistig og at
umsitingin innheintar tvey undirhondsboð at leggja fyri teknisku nevnd til góðkenningar.
Samlaði fíggjartørvurin til verkætlanina er kr. 17,5 mió. við 6,25% mvg. Ætlanin er, at arbeiðið
skal byrja í apríl 2019 og verða liðugt á sumri 2020, og mælt verður til:
at í 2019 verða játtaðar kr. 8 mió. soleiðis:
- Kr. 1.067.000 av kt. 8175 – L81024, umskipan av Velbastaðvegnum
- Kr. 1.000.000 av kt. 8112, asfalt rakstur 2019
- Kr. 600.000 av kt. 6875, íløgur – L00001 2018 kloakkir sum ikki eru merktar
- Kr. 2.000.000 av kt. 6875, íløgur – L00001 2019 kloakkir sum ikki eru merktar
- Kr. 727.000 av kt. 8175 – L81003, Glyvursvegur brúgv um Sandá
- Kr. 2.400.000 av kt. 6810, kloakk rakstur í 2019
- Kr. 275.000 av kt. 8175 - L81017, Hóvabrekka
at írestandi fíggjartørvurin verður játtaður sum íløga í 2020.
at málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina

Tekniska nevnd 12. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 25. februar 2019: Samtykt at taka undir við Teknisku nevnd og beina málið
í býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Samtykt við 11 atkvøðum fyri, ongari ímóti og einari
blankari.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn,
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Odd Færø og
Bjørg Dam.
Blankt atkvøddi: Tróndur Sigurðsson.
Býráðsfundur 14. mars 2019: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
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Ískoyti:
Umsitingin hevur latið gjørt útboðstilfar j.nr. 19/00501-11 og bjóðað út í undirhonsboð 21.
mars 2019 til tveir arbeiðstakarar, P/F Articon og Sp/f Andrias Berg.
Tilboðsfreistin var 20. mars 2019, kl. 12.
Tilboðini vóru opnað á skrivstovuni hjá P/F SMJ og vóru áljóðandi:
Andrias Berg
Articon

kr. 17.833.295,kr. 24.768.867,-

j.nr. 19/00501-13
j.nr. 19/00501-14

Metingin var

kr. 19.475.068,-

j.nr. 19/00501-15

Umsitingin hevur, saman við ráðgevum, gjøgnumgingið tilboðini, sum bæði lúka treytirnar í
útboðstilfarinum.
Parturin av tilboðnum sum kemur undir Fjarhitafelagið er uml. kr. 8. mió.
Farið verður undir samráðingar við partarnar, og væntandi verður sáttmáli klárur til
undirskrivingar 14. apríl, so arbeiðið kann byrja sambært tíðarætlan 28. apríl.
Víst verður til at í 2019 eru játtaðar kr. 8 mió. og írestandi fíggjartørvurin verður játtaður sum
íløga í 2020.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til, at fyrisitingin saman við Fjarhitafelagnum og ráðgevum fer undir
samráðingar við tilboðsgevararnar, at tikið verður av lægsta tilboðnum, og at sáttmáli verður
fyrireikaður.
Tekniska nevnd 02. apríl 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Arbeiðið er í gongd og gongur eftir ætlan. Væntandi verður arbeiðið liðugt á sumri 2020.
Samlaða verkætlanin varð upprunaliga mett at kosta kommununi umleið tkr. 17.600 íroknað
6,25% kommunalt MVG, áðrenn tilboð vórðu innheintað.
Undirhondstilboð blivu hereftir innheintað frá tveimum arbeiðstakarum. Eftir at tilboðini vóru
innkomin varð staðfest, at Andrias Berg Sp/f hevði lægsta tilboð áljóðandi 17.833 tkr. uttan
MVG. Hereftir eru ávísar tillagingar gjørdar, og sostatt kom sáttmálaupphæddin at ljóða uppá
tkr. 18.207 uttan MVG. Afturat hesi upphædd verður mett, at útreiðslur til trygging, SEV,
projektering og ráðgeving v.m. eru uppá umleið tkr. 2.350. Uttan MVG verður samlaða
verkætlanin mett at kosta tkr. 20.555.
Verkætlanin umfatar bæði arbeiði hjá kommununi og Fjarhitafelagnum. Partarnir hava út frá
tilboðstilfarinum gjørt avtalu um, at býtið av kostnaðinum verður 65% til kommununa, og 35%
til Fjarhitafelagið.
Kostnaðurin hjá kommununi fyri hesa verkætlan verður sostatt mettur til tkr. 14.200 íroknað
6,25% í kommunalum MVG.
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Í 2019 eru játtaðar tkr. 8.069 til verkætlanina. Betri framdrift hevur verið enn upprunaliga
mett, og sostatt er arbeiðið komið longri enn væntað d.d. Væntað verður, at játtaða
upphæddin fyri 2019 ikki kemur at røkka.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til:

-

-

at geva eykajáttan uppá tkr. 2.500 í 2019 til verkætlanina L81034 á konto
8175 og at tkr. 1.500 verður játtað av konto 8175, L00001, Løgukarmur fyri
árið, og tkr. 1.000 verður játtað av konto 8175, L00002, framfluttur løgukarmur.
at umbønin um eykajáttan verður beind í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Talan er um flyting millum játtanir undir somu høvuðskonto, og krevur hetta tí
bert eina viðgerð í býráðnum.
at írestandi játtan uppá tkr. 3.700, verður játtað á íløgukarminum fyri 2020 á
konto 8175 til liðuggerð av verkætlanini L81034, Landavegur 3. byggistig, frá
Heygsvegnum til Marknagilsvegin.
at umbønin um játtan í 2020 verður beind í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Tekniska nevnd 10. september 2019: Ein meiriluti, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og
Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Annfinn Brekkstein atkvøður blankt.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, atkvøður blankt.
Býráðsfundur 26. september 2019: Samtykt við 8 atkvøður fyri, ongari ímóti og 4 blonkum.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen, Bergun Kass og Bjørg Dam.
Blankt atkvøddu: Heðin Mortenen, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Annfinn
Brekkstein.
[Lagre]
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211/19 Broyting av serstøku byggisamtyktini undir Gráasteini, matr.
nr. 1116a, Tórshavn
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Byggi- og býarskipanarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Byggi- og býarskipanarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
07.11.2018
29.11.2018
07.06.2019
20.06.2019
11.09.2019
26.09.2019

Málnr.
212/18
277/18
114/19
161/19
151/19
211/19

Journalnr.
18/03782-1
18/03782-1
18/03782-1
18/03782-1
18/03782-1
18/03782-1

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

Byggistigið má ikki fara upp um 0,3.

-

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

-

Hús við vanligari mønureising mugu einans verða bygd í tveimum hæddum umframt
nýttum lofti og mugu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 9 m til
mønuna. Kjallari verður roknaður sum húsahædd.

-

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

-

Er hægsta punkt við útvegg meira enn 6 m, skal frástøðan frá marki økjast við somu
longd, sum hægsta punkt er hægri enn 6 m.

-

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

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

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at samtykkja broytingina av hæddarásetingunum fyri
íbúðarbygging í serstøku byggisamtyktini, nýggju skipanina av økinum og beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Í sambandi við at broytingin av serstøku byggisamtyktini hevur ligið til almenna hoyring, frá
14. desember 2018 til 25. januar 2019, hevur Tórshavnar kommuna móttikið 4 mótmæli, øll
frá grannum.
Grundgevingarnar, ið verða førdar fram í mótmælunum, eru í høvuðsheitum hesar:
1. Spurnartekin verður sett við, um ein 5 metrar breiður atkomuvegur lýkur vanlig krøv til
so nógvar búeindir.
2. Heitt verður á kommununa um ikki at geva undantaksloyvi frá at gera veg til
útstykkingina.
3. Tað verður mett at vera neyðugt við gongubreyt fram við vegnum.
4. Spurnartekin verður sett til, um nokk parkeringspláss eru, og mett verður at skipanin
av teimum sær tilvildarlig og óseriøs út.
5. Spurnartekin verður sett við, um ein íbúðarblokkur í 3 hæddum hóskar seg í einum
sethúsa umhvørvi.
6. Mett verður, at nýggja byggingin fer at taka útsýnið frá íbúðunum á Heimasta Horni.
7. Mett verður ikki, at tekningarnar viðvíkjandi hædd av bygningunum geva eina rætta
mynd av umstøðunum.
8. Hátturin at fremja almennar hoyringar verður kritiseraður. Mælt verður til, at
Tórshavnar kommuna boðar fólki í nærumhvørvinum frá.
M.a. grundað á mótmælini, er uppskotið til broyting av serstøku byggisamtyktini broytt nakað.
Nýggja uppskotið skipar økið í tríggjar eindir, sí skjal Økir:
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1. Stakhús
- Grundøki við verandi stakhúsum. Grundøkið er uml. 400 m2.
2. Íbúðarøki
- Íbúðarøkið hevur í alt 18 íbúðir.
- Íbúðarbygningur A hevur 14 íbúðir, er í trimum hæddum og mest loyvda hædd er 9,5.
Kortskjal 3 í serstøku byggisamtyktini er við til at tryggja íbúðunum á Heimasta Horni
útsýnið, sí skjal Serstøk byggisamtykt undir Gráasteini 31-05-19, kortskjal 3.
- Tveir íbúðarbygningar B eru á íbúðarøkinum. Hesir hava báðir tvær íbúðir í hvørjum
bygningi, eru í tveimum hæddum og hæddarásetingarnar eru sambært almennu
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu.
- Vegurin inni á íbúðarøkinum er 7 m breiður og parkeringin er sambært ásetingunum í
almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Skipanin av vegi og parkering er
góðkend av teknisku deild hjá Tórshavnar kommunu.
3. Vegur
- Vegurin, sum er til íbúðarøkið verður lagdur sum ein matrikul fyri seg, við møguleika
fyri, at Tórshavnar kommuna kann yvirtaka hann, tá hann er liðugt gjørdur.
- Ein partur av vegnum er 5 m breiður og ein partur av vegnum er 6,25 m breiður.
- Við endan av vegnum er eitt vendipláss.
- Vegabreiddin er góðkend av teknisku deild hjá Tórshavnar kommunu og mett verður
ikki, at neyðugt er við gongubreyt.
Nýggja uppskotið til skipanina av økinum fevnir harumframt um eina gonguleið millum
matr. nr. 1116a og hagan omanfyri. Hendan gonguleiðin gevur møguleika fyri, at
samband kann fáast við m.a. rossagøtuna og fótbóltsvøllin undir Gráasteini, og kann
hettar verða til gagns fyri íbúgvarnar í økinum og almenningin annars.
Umframt nýggja broytingaruppskotið, so hevur umsitingin hjá Tórshavnar kommunu hesar
viðmerkingarnar til mótmælini:
Ad. 5.

Býarskipanardeildin metir, at tað er ráðiligt at broyta hæddarásetingarnar fyri
íbúðarbyggingina í serstøku byggisamtyktini. Tað er stórur lendismunur í økinum, og
nýggja útstykkingin liggur væl lægri enn verandi íbúðarbygging við Heimasta Horn.
Harumframt hevur broytingin við sær eitt líðandi skifti millum lága og høga bygging í
økinum – frá sethúsum, til íbúðarbygging í trimum hæddum, til íbúðarbygging í 5
hæddum.

Ad. 8. Øllum er tryggjað smbr. §6 í byggi- og býarskipanarlógini, at koma til orðanna og
gera mótmæli til ætlaðar broytingar. Sostatt kunnu grannar og onnur blíva hoyrd,
nevniliga við at gera síni møguligu mótmæli galdandi.
Broyting í byggisamtyktum og uppskot til nýggjar serstakar byggisamtyktir eru at meta
sum eitt reguleringsamboð og ikki ein vanlig fyrisitingarlig avgerð. Harvið verður
tryggjað við lóg, at allir viðkomandi aktørar verða “hoyrdir” í tíðini, har broytingin liggur
frammi alment. Tí verða broytingar av byggisamtyktum ikki sendar ávísum borgarum
til hoyringar, men til allan almenningin til viðmerkingar.
“Á vanligan hátt kunngera” verður lisið sum kunngera á heimasíðu, skal lýsast í
avísum og framløgd í fysiskum formi á t.d. Snarskivuni. Tað eru eingi formlig krøv til
t.d. at sendast skal skriv til ávísar borgarar. Tað at broyta eina byggisamtykt er at
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meta sum eitt reguleringsamboð og kann samanberast við ”lóggávubroyting” og rakar
yvirskipað.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi leiðarin á býarskipanardeildini mæla til at góðkenna nýggja
broytingaruppskotið, sambært skjali Serstøk byggisamtykt undir Gráasteini 31-05-19 og
beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 20. juni 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á býráðsfundi 20. juni 2019 varð samtykt at gera ymiskar tillagingar í serstøku
byggisamtyktini fyri matr. nr. 1116a undir Gráasteini. Tískil hevur broytingin í byggisamtyktini
aftur ligið til almenna hoyring frá 25. juni til 6. august 2019. Í sambandi við almennu
hoyringina hevur kommunan móttikið skriv við viðmerkingum/mótmælum frá grannum – eitt
frá eigarafelagnum Heimasta Horn, sí skjal Xerox Scan_05082019162042 og eitt frá
grannum Undir Gráasteini 70b, sí skjal Mótmæli móti broyting av serstøku byggisamtyktini
fyri matr. nr. 1116a undir Gráasteini – vegna grannar matr. nr. 1116c
.
Hesi eru viðurskiftini, ið verða nevnd í viðmerkingunum/mótmælunum:
1. íbúðarbygging í 3 hæddum vil misprýða økið og kemur at tykjast massivt at fyrihalda
seg til hjá grannunum í nærmastu grannabygningum á Heimasta Horni. Tí verður
mælt til at byggja í 2 hæddum ístaðin.
2. Mett verður, at trygdin verður ofra, av tí at eingin gongubreyt er í ætlaða byggjarínum
og er tað ørkymlandi samstundis at loyva einum spæliplássi í sama øki.
3. Mett verður ikki, at tað er neyðugt at skaktin til lyftina, sum er í íbúðarbygninginum við
3 hæddum, er hægri enn bygningurin annars. Hetta fer at misprýða grannalagið og
taka útsýnið.
4. Mest loyvda hædd eigur at verða broytt frá 9,5 m til 9 m.
5. Viðmerkt verður, at um eigarin av matr. nr. 1116a fær loyvi at byggja í 3 hæddum
kann hugsast, at eigarin av grannastykkinum, matr. nr. 1118a, eisini fer at ynskja at
byggja í 3 hæddum, og at hetta málið fer at verða nýtt sum fordømi. Lendið á matr.
nr. 1118a liggur væl hægri, og hevði bygging í 3 hæddum á hesum stykkinum viðført,
at grannarnir undir Heimasta Horni høvdu mist útsýnið og harvið mist søluvirði.
6. Tað verður sera trupult at sleppa út á vegamótinum undir Gráasteini/Høvuðsvegnum,
tá alt økið verður bygt og Sandoyartunnilin er liðugur. Serliga tá hetta er eitt vinstra
sving. Um broytingin verður góðkend, má Tórshavnar kommuna taka atlit fyri at gera
neyðugar ferðslutekniskar broytingar á nevnda vegamóti.
7. Eigarin av ognini undir Gráasteini 70b vísir á, at skipanin av parkeringsplássunum á
matr. nr. 1116a ger, at eitt av teirra tveimum parkeringsplássum verður blokerað. Tí
ynskja tey, at tey fimm p-plássini sunnast í økinum, verða minkað til at verða tvey ppláss. Ein annar møguleiki er at venda teimum, so tey standa fram við tí sunnasta
íbúðarbygningi B.
Umsitingin hevur havt innanhýsis fund um mótmælini, og hevur hesar viðmerkingarnar:
Ad. 1. Tað er stórur lendismunur í økinum, og nýggja útstykkingin liggur væl lægri enn
verandi íbúðarbygging við Heimasta Horn. Harumframt hevur broytingin við sær eitt líðandi
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skifti millum lága og høga bygging í økinum – frá sethúsum, til íbúðarbygging í trimum
hæddum, til íbúðarbygging í 5 hæddum.
Nevnast kann somuleiðis, at mest loyvda byggi- og nýtslustig er 0,3 og 0,6, sum er tað sama,
sum er ásett fyri A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Tískil verður
samlaði massin tann sami, sum er loyvdur í A1 økjum annars.
Umsitingin hevur gjørt eina visualisering, sí skjal Visualisering og skurður av nýggju
byggingini í økinum, við støði í uppmátingum, sum tekniska deild hevur gjørt, og út frá henni
verður ikki mett, at bygningurin ger seg inn á grannalagið.
Ad. 2. Tekniska deild metir ikki, at trygdin í økinum verður ofra. Líknandi skipan av økjum er
eisini at síggja aðrastaðni í býnum.
Mett verður, at tað hevði verið betur, um ein gongubreyt var framvið tí fyrsta strekkinum av
vegnum, men er hetta ikki gjørligt, av tí at vegurin bert er 5 m. breiður. Hetta verður tó ikki
mett at verða neyðugt, fyri at fremja verkætlanina, av tí at talan er um eitt stutt strekki – uml.
40 m.
Ad. 3. Skaktin til lyftina er ein so lítil partur av bygninginum, at mett verður ikki, at hon fer at
missprýða grannalagið.
Ad. 4. Teknisk viðurskifti og orkukrøv gera, at tað ikki er gjørligt, at ein bygningur í 3
hæddum, bert er 9 metur høgur.
Ad. 5. Ein góðkend serstøk byggisamtykt fyri matr. nr. 1118a fyriliggur. Hendan serstaka
byggisamtyktin skipar økið til vanliga sethúsabygging, og tí má gangast út frá, at tað er hetta,
ið verður bygt.
Viðurskifti sum at varðveita útsýnið er ikki nakað, ið kann steðga eini verkætlan, tá lendið
frammanundan hevur ligið sum byggiøki. Hóast hetta, so var lendisskurðurin ígjøgnum matr.
nr. 1116a, sí s. 6 í skjali Serstøk byggisamtykt undir Gráasteini 31-05-19, sum vísir, at
grannarnir við Heimasta Horn ikki mistu útsýnið, ein týðandi partur av málsviðgerðini, og var
við til, at broytingin varð viðmæld. Um eigarin av matr. nr. 1118a ynskti hægri bygging, hevði
tílíkur skurður somuleiðis verði ein partur av viðgerðini av málinum, men hevur umsitingin
ongar ábendingar fingið um, at hetta er ynskið.
Ad. 6. Tekniska deild metir ikki, at vinstrasvingið út á høvuðsvegin er ein trupulleiki.
Ad. 7. Trupulleikin við p-plássum hjá grannunum kann loysast við smærri tillagingum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla frá at ganga mótmælunum á møti og
at beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 11. september 2019: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal,
Jákup Dam og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Halla Samuelsen, atkvøður blankt.
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Býráðsfundur 26. september 2019: Atkvøtt varð um broytingaruppskot frá Trónda
Sigurðsson um at beina málið aftur í nevnd, ið varð einmælt samtykt.
[Lagre]
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212/19 Umsókn um avtøku av serstøku byggisamtyktini fyri matr.
nr. 135a og 32a, Garðsgøta, Argir
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
11.09.2019
26.09.2019

Málnr.
146/19
212/19

Journalnr.
19/01605-3
19/01605-3

Upprunin til málið:
Útstykkingin av matr. nr. 135a og 32a við Garðsgøtu á Argjum hevur verið leingi ávegis, og í
tilgongdini er serstaka byggisamtyktin fyri útstykkingina broytt fleiri ferðir. Seinasta broytingin,
ið varð góðkend í 2017, snúði seg um at broyta tann partin av útstykkingini, sum var ætlað 9
samanbygdum húsum, til at rúma 5 grundøkjum til stakhús ístaðin. Galdandi serstaka
byggisamtyktin fyri økið er sostatt ætlað 18 grundøkjum til stakhús, harav 2 grundøkir kunnu
verða tvíhús, eitt fríøki og felags parkeringspláss. Grundøkini eru uml. 500-750 m2 til støddar.
Lýsing av málinum – samandráttur
Tað, sum upprunaliga varð ætlað sum eitt blandað bústaðarøki við samanbygdum húsum,
tvíhúsum og stakhúsum, er í tilgongdini endað við at verða eitt bústaðarøki, einans ætlað
stakhúsum á grundøkjum, sum eru størri enn 500 m2 til víddar.
Av tí at økið liggur í A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, er tískil
eingin orsøk til at varðveita serstøku byggisamtyktina fyri økið, og ger serstaka
byggisamtyktin tað tyngri umsitingarliga at gera smáar tillagingar í verkætlanini.
Lógir, ásetingar o.a.
Ásetingar fyri A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu eru m.a.:
§ 5. Stk. 1. Loyvt er einans at byggja stakhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó
ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð, og eftir serloyvi frá byggivaldinum tvíhús, sum eisini
kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð og raðhús og tílíkar
bústaðir fyri eitt húski.
Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum handlar,
smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til
ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av
vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.
Stk. 2. Grundstykkini skulu vera í minsta lagi 500 m2. Tá byggingin verður framd eftir
serstakari byggisamtykt, kann býráðið loyva, at grundstykkini eru minni enn 500 m2, tó í
minsta lagi 400 m2 fyri stakhús og 300 m2 fyri hvønn partin av einum tvíhúsum ella
raðhúsum. Ein partur av teirra minstuvídd kann verða lagdur sum felagslendi og sum bilstøði.
Í sambandi við eitt natúrliga avmarað øki, har flestu grundstykkini eru minni enn ásetingarnar
í pkt. 2 loyva, kann byggivaldið geva serloyvi til at víkja frá ásettu støddini á
grundstykkjunum. Hetta fyri at varðveita dámin á økinum.
Stk. 3. Útstykking verður einans loyvd, um hon hóskar við eina útstykkingarætlan, sum
byggivaldið hevur góðkent fyri eitt náttúrliga avmarkað øki, og tá ið byggibúningin annar er
tryggjað sambært vanligu útstykkingartreytum kommununnar.
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Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Pauli Dam Joensen: Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 135 og 32a á Argum – broyting av
byggisamtykt (2006-3482)(135a) – journal nr. 14/02618.
Broyting av serstøku byggisamtyktini fyri matr. nr. 135a og 32a við Garðsgøtu á Argjum –
journal nr. 17/00913...
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
Doc – 4-9-19 – 9-31 AM – Journal nr. 19/01605-1.
Galdandi byggisamtykt – Journal nr. 19/01605-4.
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til at avtaka serstøku byggisamtyktina fyri
matr. nr. 135a og 32a, Argir og beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við
tilmælinum.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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213/19 Nýggj serstøk byggisamtykt á Lambatrøðni, matr. nr. 157a,
Argir
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
11.09.2019
26.09.2019

Málnr.
148/19
213/19

Journalnr.
19/02587-1
19/02587-1

Upprunin til málið:
Umsøkjari hevur søkt um at byggja íbúðir á Lambatrøðni, matr. nr. 157a, Argir, og 7. juni
2019 samtykti byggi- og býarskipanarnevndin at taka undir við ætlanini, og at serstøk
byggisamtykt verður gjørd fyri økið.
Matr. nr. 157a, Argir liggur í A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu og
sambært ásetingunum kunnu íbúðir loyvast, um serstøk byggisamtykt verður gjørd fyri økið.
Lýsing av málinum – samandráttur
Talan er um 5 bygningar í 2 hæddum við tilsamans 30 íbúðum. 20 íbúðir verða 72 m 2, og 10
íbúðir verða 90 m2 til víddar. Til íbúðirnar á veghædd hoyrir bilskýli til. Fríøkir á tilsamans
uml. 490 m2 umframt øki til reinsiverk verður inni á ognini. Eitt p-pláss verður til hvørja íbúð,
umframt 14 felags p-pláss.
Lógir, ásetingar o.a.
Ásetingarnar fyri A1 øki eru m.a.:
§5, stk. 1. Loyvt er einans at byggja stakhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki
kann frábýtast sum eigaraíbúð, og eftir serloyvi frá byggivaldinum tvíhús, sum eisini kunnu
hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð og raðhús og tílíkar bústaðir
fyri eitt húski.
Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum handlar,
smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til
ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av
vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.
Stk. 9. Í serstakari byggisamtykt er ikki loyvt at fara upp um tey nýtslustig, ið eru í stk. 5, tá ið
økið verður roknað sum heild.
Í serstakari byggisamtykt kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja íbúðir.
Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá ásetingum um tal av
hæddarásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn.

hæddum

og

Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Fyrispurningur um fund í sambandi við møguliga bygging av íbúðum á Lambatrøðni, matr. nr.
157a, Argir. Mál nr. 18/04324.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
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Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Tekniska deild: Flyta verandi spillvatnsleiðingar. Hetta verður viðgjørt nærri í tekniska
projektinum.
Byggideild: Eingin viðmerking
Skjøl
Serstøk byggisamtykt á Lambatrøð
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til at góðkenna uppskotið til nýggja serstaka
byggisamtykt sambært skjalinum Serstøk byggisamtykt á Lambatrøð, og beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 11. september 2019: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal,
Jákup Dam og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Halla Samuelsen, atkvøður blankt.
Býráðsfundur 26. september 2019: Tikið av skrá.
[Lagre]
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214/19 Nýggj høli til rakstrarstovn við Oyggjarvegin matr. nr. 1230b
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur
4 Tekniska nevnd
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur
7 Býráðsfundur

Fundardagur
25.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
03.07.2019
03.07.2019
04.07.2019
26.09.2019

Málnr.
48/19
46/19
54/19
45/19
218/19
188/19
214/19

Journalnr.
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1

Upprunin til málið:
Í sambandi við umskipan av teknisku deild, við at leggja allan raksturin í ein stovn, hevur
tekniski stjórin reist málið.
Lýsing av málinum – samandráttur
Í norðurendanum av maskinhøllini við Oyggjavegin eru uppsettar bingjur, har formenninir
hava skrivstovu. Sum víst á í fleiri ár, so eru hølini í sera vánaligum standi og eiga at verða
gjørd av nýggjum sum skjótast.
Í sambandi við ætlanina at gera ein rakstrarstovn, at taka sær av øllum rakstri á tekniska
økinum í Tórshavnar kommunu, hevur umsitingin gjørt eina tørvslýsing sum vísir, at brúk er
fyri at byggja ein nýggjan bygning uppá 120 m2 í tveimum hæddum, íalt 240 m2.
Innrætting:
- Inngongd og móttøka
- Skrivstovur til starvsfólk
- Køkur og matarstað
- Umklæðing, wc/brúsa, vaskimaskina
- Gongir, trappa v.m.
Útbjóðing og tíðarætlan:
Ætlanin er at bjóða arbeiðið út í høvuðsarbeiðstøku, soleiðis arbeiðið kann byrja sum skjótast
og verða liðugt í ár.
Lógir, ásetingar o.a.
Matr. nr. 1230b liggur í umráðispartinum B4 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar
kommunu, har ásetingarnar m.a. eru:
Loyvt er einans at byggja hús til vinnuvirki, verkstaðir og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið
hava samband við hesi.
Virkini í hesum umráðispartinum skulu kunna flokkast í umhvørvisflokkunum 2 til 4
sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Ongin frávik
Umhvørvisárin
Verður viðgjørt eftir umhvørvistigi 2-3
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
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Húsaumsitingin hevur verið við til at gera uppskot til byggingina.
Skjøl
19/00691-3 Tørvslýsing og kostnaðarmeting
19/00691-2 Støðumynd
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

Umsitingaravleiðingar

Fyri
Tórshavnar
kommunu
X

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

X

Fíggjarligar avleiðingar:
Ja ☒ Nei ☐
Bygningurin verður mettur til at kosta kr. 5.000.000 íroknað 6,25% mvg og fast innbúgv.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til:
- at verandi skúrðar við endan á høllini við Oyggjavegin verða tiknir niður og nýggjur
bygningur á 2 x 120 m2 bygdur á staðið.
- at arbeiðið verður boðið út í høvuðsarbeiðstøku, soleiðis arbeiðið kann byrja sum skjótast
og verða liðugt í ár.
- at játtaðar verða kr. 5.000.000 til arbeiðið.

Fíggjarnevndin 25. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 5 mió av
tøkum pening til arbeiðið og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 14. mars 2019: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
Ískoyti:
Tilboðini uppá nýggju hølini við Oyggjarvegin eru innkomin. Kostnaðurin fyri hesi hølini er kr.
2,2 mió. hægri enn verandi meting, ið var 5 mió. kr. Í báðum teimum innkomnu tilboðunum er
bygningurin størri enn ætlað, og hetta ger eina hækking í kostnaðinum. Harumframt eru eisini
komin fleiri rúm, ið ikki vóru íroknað verandi meting t.d. vesi til rørslutarnað o.a.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til:

-

at játta kr. 2,2 mió. av karminum L00001 á konto 8175, til konto 6175, L61025
Nýggj høli við Oyggjarvegin, til nýggju hølini við oyggjarvegin, og
at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
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Tekniska nevnd 03. juli 2019: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Gunvør Balle og Bogi
Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson, atkvøður blankt.
Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass,
tekur undir við teknisku nevnd og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, atkvøður blankt.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Fyrst varð atkvøtt um uppskot um upskotið frá Annifinni
Brekkstein um at beina málið aftur í teknisku nevnd, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 7 atkvøðum
ímóti.
Fyri atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg Dam
og Annfinn Brekkstein.
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Turid Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Síðani varð atkvøtt fyri meiriluta samtyktini í fíggjarnevndini, ið var samtykt við 7 atkvøðum
fyri, og ongari ímóti og 5 blonkum atkvøðum.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Turid Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Blankt atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg
Dam og Annfinn Brekksein.
Klik her for at angive tekst.
Býráðsfundur 26. september 2019: Jákup Dam fór av fundinum og Jógvan Arge tók sæti
fyri hann.
Samtykt við aðru viðgerð við 7 atkvøðum fyri og 5 blonkum.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Turið Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Blankt atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,Bjørg Dam, Halla Samuelen og
Annfinn Brekkstein.
[Lagre]
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215/19 Skúlin við Løgmannabreyt : Endalig uppgerð - ósemja
millum
Búsetur og TK (2011-2676)
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur
7 Mentamálanevndin
8 Fíggjarnevndin
9 Býráðsfundur
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20.06.2017
11.09.2019
18.09.2019
26.09.2019
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14/03895-43
14/03895-43
14/03895-43
14/03895-43
14/03895-43
14/03895-43
14/03895-43
14/03895-43
14/03895-43

Málslýsing:
Búsetur/gerðarrættarmál

Kunning verður løgd fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 21. mars 2012:
Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Fíggjarnevndarlimur hevur biðið um at fáa málið á skrá

Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Kunnað var um málið.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Sjúrður Olsen, heita á partarnar um at finna semju í
málinum skjótast gjørligt til tess at sleppa undan einum gerðarættarmáli um ósemjuna, sum
bert økir um útreiðslurnar hjá báðum pørtum.
Ískoyti:
Gerðarrættarmálið Búsetur
Royndin at finna semju hevur ikki eydnast. Advokaturin vegna Búsetur hevur heitt á
gerðarrættinum um at seta málið í gongd aftur, og at kommunan ger duplik til teirra replik.
Hesum hevur gerðarrætturin tikið undir við. Duplik skal vera inni 18. mars 2016.
Higartil hava partarnar veitt trygd uppá í alt kr. 400.000 fyri sakarmálskostnað v.m.
Gerðarrætturin ger vart við, at henda upphædd verður at hækka til kr. 800.000, tvs., at hvør
parturin rindar kr. 200.000 aftrat áðrenn 18. mars 2016.
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Tilmæli:
Kommunustjórin og fyrisitingarstjórin mæla til at fíggja gjaldið kr. 200.000 av kontu 20910
Aðrar inntøkur.

Fíggjarnevndin 09. marts 2016: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Jógvan Arge taka undir við tilmælinum og játta kr. 200.000 av konto 20910,
aðrar inntøkur.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur ikki undir við tilmælinum og vísir til støðu sína á fundi
21. oktober 2015.
Ískoyti:
Við kæruriti frá Búsetur móti Tórshavnar kommunu (TK”) byrjaði í mars 2012 gerðarrættarmál
í mun til ósemjur um rindan av eykaútreiðslum v.m. tá Skúlin við Løgmannabreyt varð
bygdur. Málskravið var soljóðandi:
18 fakturar íalt við mvg, u/rentur
Rentur roknaðar fram til 01.02.2012
Íalt

11.149.694
1.544.498
12.694.192

TK avvísti krøvini m.a. vísandi til, at:
1. Búsetur og TK á fundi í apríl 2010 høvdu gjørt endaliga og bindandi semju um tær
flestu av teimum 18 óloystu trætunum
2. nógv av krøvunum hjá BS vóru burturdottin vegna fyrning ella passivitet
3. eingin avtala varð gjørd við BS um meirarbeiði, uttan so at avtaluseðil fyrst varð
undirskrivaður og slíkir undirskrivaðir avtaluseðlar manglaðu sum stuðul fyri flestu
eykakrøvunum
4. BS í stóran mun ikki hevði lagt fram skjal prógv fyri teirra krøvum um gjald fyri
eykaarbeiðir, annað enn nógv seinkaðar fakturar
Eftir at partarnir høvdu lagt fram hópin av skjølum og løgfrøðiligum grundgevinum fyri
gerðarrættin í mun til tey 18 krøvini, var ein deilviðgerð í gerðarrættinum serliga um fyrningar
og passitivitets spurningarnar í januar 2015. Gerðarrætturin kom m.a. til tær niðurstøður, at
partarnir ikki hava gjørt endaliga og bindandi semju sínamillum um tey flestu av krøvunum og
at 17 av krøvunum ikki eru fyrnaði ella burturdottn vegna passivitet, tó so at 18. og stórsta
kravið uppá 3.712.500 v/mvg varð dómt burturdottið vegna fyrning.
Síðani hava partarnir aftur lagt fram hópin av skjølum og løgfrøðiligum grundgevinum fyri
gerðarrættin, umframt at semingsroyndir hava verið partanna millum 2 ferðir.
Havandi í huga
- prosesrisiko (vandin, sum er í øllum rættarmálum at tapa partar av ella alt málið)
- potentiellar rentur frá stevningsdegnum
- framtíðarútreiðslur til gerðarrættarlimirnar, umfatandi sýn & meting, advokatútreiðslur
og Palla Henriksen, ráðgeva
- útreiðslur vegna alla tað tíð TK starvsfólk framhaldandi mugu nýta uppá málið um
gerðarrættarmálið heldur áfram
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varð prinsipiell semja gjørd millum partarnar í februar 2017 uppá kr. 4,4 mió umframt mvg.
Semjan er treytað av politiskari undirtøku hjá TK.
Fígging:
Neyðugt er við eykajáttan fyri at útvega fígging til semjuna. Mælt verður til at fíggja semjuna
soleiðis:
20910
4175
20301

Aðrar útreiðslur
Dagføring skúlar
Rentuútreiðslur

4.675.000
-2.129.248
-2.545.752

Hjálagt er semjan millum Tórshavnar kommunu og spf Búsetur.
Tilmæli
Kommunustjórin, tekniski stjóri og leiðarin á Løgdeildini mæla býráðnum til umvegis
fíggjarnevndina at gera semju við spf. Búsetur áljóðandi 4,4 mió kr. + mvg á 6,25%,
tilsamans 4.675.000 kr at fíggja av konto 20910.
Samstundis verður mælt til at flyta kr. 2.129.248 av konto 4175 Dagføring skúlar og kr.
2.545.752 av konto 20301 Rentuútreiðslur til konto 20910 Aðrar útreiðslur fyri at fíggja
semjuna.
Fíggjarnevndin 16. mai 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal og Bergun
Kass, taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið til tvær viðgerðir, vísandi til, at tala
er um eykajáttan.
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, taka undir við tilmælinum við teirri
broyting, at 2.129.248 kr. verða at flyta av konto 6175, keyp og søla, og ikki av konto 4175,
dagføring skúlar.
Tilmæli:
Kommunustjórin, tekniski stjóri og leiðarin á Løgdeildini mæla býráðnum til umvegis
fíggjarnevndina at gera semju við spf. Búsetur áljóðandi 4,4 mió kr. + mvg á 6,25%,
tilsamans 4.675.000 kr at fíggja av konto 20910.
Samstundis verður mælt til at flyta kr. 2.503.000 av konto 6175 Keyp og søla og kr.
2.172.000 av konto 20301 Rentuútreiðslur til konto 20910 Aðrar útreiðslur fyri at fíggja
semjuna.
Fíggjarnevndin 23. mai 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 23. mai 2017: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 20. juni 2017: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar. Verkætlanin verður samstundis lokað,
og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin ella skal fíggjast av honum.
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Nú verkætlanin, “Nýggjur fólkaskúli við Løgmannabreyt” L41005 (mál 2004-0214) skal lokast,
er sambært leiðslukunningini staðfest eitt hall á kr. 270 tkr. Vegna gerðarættarmál bleiv
verkætlanin ikki lokað í sínari tíð. Semja um slutuppgerð fyri byggiroknskapin var gjørd í 2017
og endaði málið hvat viðv. byggingini við býráðssamtykt 20. Juni 2017 – í mál 14/03895
Skúlin við Løgmannabreyt: Endalig uppgerð – ósemja millum Búsetur og TK.
Av tí at fleiri enn 10 ár er torført neyvt at eftirmeta verkætlanina soleiðis sum hon fyrilá tá.
Innanhýsis í umsitingini hevur nú verið tikið samanum verkætlanina. Í sjálvum sær má metast
at sjálv tilgongdin kundi verið nakað betri tí byggimálið endaði í drúgvari og kostnaðarmiklari
sak. Hinvegin so er greiða fatanin hjá umsitingini at bygningurin funktionelt hevur hepnast
rættiliga væl og er serstakur m.a. við síni sonevndu dupultflokka skipan, umframt at
bygningurin er lutfalsliga nógv brúktur til annað virksemi og virkar lutvíst sum ein býlingsdepil
í økinum.
Eftir at 5 ára freistin fyri avhending er farin eru ymsir skaðar og lekar staðfestir í útveggum og
taki og eru nú áleikandi mál yvir fyri viðkomandi pørtum, enn er óvist viðv. útfallinum tí
viðvíkjandi. Talan er helst um at skifta allan klædningin og er kostnaðurin helst fleiri mio.kr.
Mett verður at framyvir eigur TK at vera væl meiri ansin við at brúka projekteringsloysnir og
byggitilfar, ið ikki eru nøktandi roynt - eitt nú viðv. ventilering av útveggum. Eisini eigur TK
framhaldandi í enn størri mun at leggja seg eftir neyvt at granska verkætlanir og hava
nøktandi tíð til tess í fasuskiftunum. M.a. vegna hesa verkætlanina og aðrar er avgjørt í TK at
kalla ikki at brúka takmembranar framyvir.
Skotið verður upp at fíggjað hallið av løgukontu 4176 Nýbygging skúlar.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, deildarleiðarin á verkætlanardeildini og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at samtykkja at loka verkætlan L41005 og at hallið verður fíggjað av
løgukontu 4176 Nýbygging skúlar. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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216/19 Stjórasáttmálar
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19/01961-1

Upprunin til málið:
Fyrisitingarstjórar í Tórshavnar kommunu hava til 2014 verið settir í starv við treytum
samsvarandi ásetingunum í Løgtingslóg um Tænastumenn Landsins. Í september 2014 varð
søkt eftir tekniskum stjóra, og í starvslýsingini varð upplýst at talan var um eina starvssetan
sum tænastumaður. Snorri Fjalsbak, stjóri á lønardeildini hjá Fíggjarmálaráðnum vendi sær
til Tórshavnar kommunu og vísti á, at tænastumannalógin ásetur at “ Tænastumaður eftir
hesi lóg er hann, ið settur er í landsins tænastu...” Hann gav boð um, at tað er bara
landsstýrið, sum setir tænastumenn, og at kommunan ikki hevur heimild til at seta
tænastumenn.
Fíggjarmálaráðið hevur gjørt av at avmarkað talið av tænastumonnum. Hann gav boð um, at
kommunan skal seta stjóran við einum stjórasáttmála, sum Fíggjarmálaráðið skal góðkenna.
Kommunan varð ikki samd við FMR í hesum og Eyðbjørn Larsen advokatur kannaði og førdi
málið yvirfyri Fíggjarmálaráðið vegna kommununa. Aftaná umfatandi samskifti boðaði
Fíggarmálaráðið tó frá, í skrivi frá 13. november 2014, at teir ikki meta, at Tórshavnar
kommuna hevur ført fram sjónarmið ella grundgevingar í málinum, sum geva orsøk til, at
Fíggjarmálaráðið broytir avgerðina, at tey ikki loyva kommununi at seta nýggja tekniska
stjóran sum tænastumann.
Kommunustjórin er sett í starv við treytum samsvarandi ásetingunum í tænastumannalógini,
ein sokallað avtalað tænastumannasetan.
Lýsing av málinum – samandráttur
Stjórasáttmálar skulu gerast við 3 fyrisitingarstjórar, sum áseta setanartreytirnar hjá teimum.
Tekniski stjóri er í tíðaravmarkaðum starvi og heilsu- og umsorganarstjórin og
fyrisitingarstjórin eru í føstum stjórastarvi. Stjórasáttmálarnir skulu góðkennast av
Fíggjarmálaráðnum.
Starvsfólkadeildin hevur fakliga lýst málið og hevur tillagað ein standardsáttmála hjá
Fíggjarmálaráðnum. Málið er nú har, at treytirnar í sáttmálanum skulu ásetast, og
starvsfólkaleiðarin hevur boðað frá, at hon er ógegni í víðari viðgerð av málinum. Hetta tí, at
fyrisitingarstjórin er stjóri hjá henni.
Kommunala Arbeiðsgevarafelagið er frammanundan myndugleiki í arbeiðsmarknaðar
sáttmálum hjá kommununum og mett verður, at tey eru rætti myndugleiki at gera ein
standard sáttmála, sum verður góðkendur av Fíggjarmálaráðnum.
Mælt verður tí til at flyta heimildina til at samráðast um og at gera stjórasáttmálar til
Kommunala Arbeiðsgevarafelag, eins og aðrar arbeiðsmarknaðarsáttmálar verða gjørdir har.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
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Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Mælt verður til at flyta stjórasáttmálar í Tórshavnar kommunu til Kommunala
Arbeiðsgevarafelagið.

Fíggjarnevndin 18. september 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, taka ikki undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 26. september 2019: Samtykt við 8 atkvøðum fyri og 4 í móti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen, Bergun Kass og Bjørg Dam.
Í móti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Annfinn
Brekkstein.
[Lagre]
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217/19 Fíggjarætlan 2020
Viðgjørt av
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2 Náttúru- og umhvørvisnevndin
3 Vinnunevndin
4 Tekniska nevnd
5 Trivnaðarnevndin
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7 Mentamálanevndin
8 Byggi- og býarskipanarnevndin
9 Fíggjarnevndin
10 Býráðsfundur
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19/02369-1
19/02369-1
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19/02369-1
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19/02369-1

Upprunin til málið:
Fíggjarnevndin skal sambært kommunustýrislógini leggja uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið
í seinasta lagi 1. oktober. Býráðið skal síðani viðgera uppskotið tvær ferðir við í minsta lagi
14 daga millumbili. Fíggjarætlanin skal vera endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember.
Fíggjarætlanin verður eftir ætlan løgd fyri fíggjarnevndina 18. september 2019 og fyri býráðið
26. september. Býráðið hevur 1. viðgerð 31. oktober og 2. viðgerð 21. november.
Lýsing av málinum - samandráttur
Við hesum leggur stjórnin fram tekniska framskriving av kørmunum fyri fíggjarætlan fyri 2020
á greinastøði fyri fíggjarnevndina at viðgera. Sí skjal teknisk framskriving og skjal
Tekiskframskriving við virksemisbroytingum.
Fortreytir fyri framskriving av fíggjarætlan 2020
Stórur búskaparvøkstur er í landinum, og ein fesk meting av búskaparvøkstrinum sigur hann
vera 3,6%. Kommunan er ein munandi partur av hesum búskaparvøkstri.
Í teknisku framskrivingini verður inntøkan frá kommunuskatti, t.e persónsskatturin og
eftirlønarinngjøldum mettur at vaksa 3,5%, sum er sami vøkstur, ið landið metir.
Kommunuskatturin verður mettur til 829 mió.kr við sama kommunuskattaprosentið á 19,00.
Skatturin av eftirlønarinngjøldum verður mettur til 138 mió.kr.
Hóast hjólini í føroyska búskapinum mala við sera høgari ferð, og ‘tíðirnar eru góðar’, eigur
kommunan at føra ein skynsaman fíggjarpolitikk.
Í framskrivingini er løgd inn ein miðal hækking í rakstrarkostnaðum á 1,2%, ið er hækkingin í
prístalinum síðsta ári og ein miðal lønarhækking á 2,5% í mun til fíggjarætlanina fyri 2019.
Inntøkur frá brúkaragjøldum og líknandi eru øktar við 2%. Samanlagt førir hettar við sær at
raksturin hækkar við 15,4 mió.kr ella 2%.
Umframt hettar eru íroknaðar virksemisbroytingar, tvs hækkingar/lækkingar í sambandi við
lógarkrøv, býráðssamtykir, sáttmálar og økt og minkað virksemi stavandi frá til dømis
nýggjum íløgum. Sí skjal virksemisbroytingar til fíggjarætlanina.
Virksemisbroytingarnar svara í løtuni til eina hækking í rakstrarkostnaðunum á 31,8 mió.kr.
ella 4,1% av vøkstri í rakstrarkostnaðunum. Við virksemisbroytingum økjast samlaðu
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framskrivaðu rakstrarútreiðslurnar 6,1%. Fíggjarmálaráðið mælir kommununum til at
rakstrarútreiðslurnar ikki vaksa við meir enn 3,5%
Út frá omanfyri nevndu fortreytum verður úrslit av rakstri 215,7 mió.kr. og skattafíggjaði
løgukarmurin 180,5 mió.kr. Við virksemisbroytingum verður úrslit av rakstri 183,9 mió.kr. og
skattafíggjaði løgukarmurin umleið 149. mió.kr.
Býráðið hevur samtykt at fara undir fleiri stórar løgur samstundis. Afturat hesum koma aðrar
neyðugar
kostnaðarmiklar
løgur.
Er
ætlanin
at
gera
fleiri
íløgur
enn
rakstraravlopið/skattafíggjaða løgukarmin, fer hetta at hava við sær ein gjaldføristørv. Hesin
kann útvegast við lánsfígging, sølu av ognum og/ella tøkum peningi, um avlopið í árinum vísir
seg at verða størri enn ætlað og væntað.
Býráðið ásetur skattaprosent og barnafrádrátt og kann umvegis hesi bæði broyta fortreytirnar
fyri fíggjarætlanina.
Tilmæli:
Stjørnin og fíggjarleiðarin mæla fíggjarnevndini til at viðgera fíggjarætlanarkarmarnar á
greinastøði fyri 2020 og at beina málið í faknevndirnar. Eftir hetta fara stjórarnir við støði í
viðgerðunum í faknevndunum og saman við umsitingini at gera endaligt
fíggjarætlanaruppskot.

Fíggjarnevndin 20. juni 2019: Fíggjarnevndin hevur viðgjørt fíggjarætlanarkarmarnar.
Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass, mælir til at vøksturin í
rakstrarútreiðslununum í mesta lagi verður 3,5%.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur støðu á seinni fundi.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 09. september 2019: Kunnað varð um málið.
Vinnunevndin 09. september 2019: Kunnað varð um málið.
Tekniska nevnd 10. september 2019: Kunnað varð um málið.
Mentamálanevndin 11. september 2019: Kunnað varð um málið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 11. september 2019: Kunnað varð um málið.
Trivnaðarnevndin 12. september 2019: Kunnað varð um málið.
Eldranevndin 12. september 2019: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Eftir at tøkniliga framskrivingin/karmarnir fyri fíggjarætlanina 2020 bleiv samtykt í
Fíggjarnevndini 20. juni 2019, og kunnað varð í faknevndunum 9.-12. september um málið,
hevur verið arbeitt víðari við uppskotinum til fíggjarætlanina 2020 at leggja fyri
Fíggjarnevndina.
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Í niðanfyri standandi uppskoti til fíggjarætlan 2020 er roknað við, at kommunuskattaprosentið
er 19,00%, og at barnafrádrátturin er 8.000 kr, ið er tað, sum í løtuni er galdandi. Harumframt
er nú í uppskotinum tikið hædd fyri kendum framskrivingum og virksemisbroytingum.
Í talvuni niðanfyri eru høvuðstølini býtt á kommunugreinar.

Kommunuskatturin er framroknaður við støði í inntøkunum fyrstu átta mánaðirnar í 2019.
Harumframt er roknað við einum vøkstri í skattagrundarlagnum á 3,00%.
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Kommunuskattainntøkurnar vaksa tá 5,7% ella 46 mió.kr upp í 847 mió.kr í mun til 801
mió.kr í fíggjarætlanini 2019.
Skattainntøkurnar av eftirlønargjøldum og DIS, FAS og frádráttum eru mettar til 145 mió.kr
sbrt upplýsingum frá Fíggjarmálaráðnum. Felagsskatturin er mettur til 35 mió.kr.
Samlaðu inntøkurnar hjá kommununi vaksa sostatt 61 mió.kr ella 6,0% upp í 1.064 mió.kr í
mun til 1.004 mió.kr í fíggjarætlanini 2019.
Kommunan er í stórum vøkstri, og hevur hetta við sær nógv økt virksemi og tænastur og
harav eisini øktar rakstrarútreiðslur. Samlaðu rakstrarútreiðslurnar vaksa 46 mió.kr úr 779
mió.kr upp í 824 mió.kr, sum er ein vøkstur á 5,9% í mun til fíggjarætlanina 2019.
Hædd er tikið fyri broyttum lógarkrøvum, býráðssamtyktum íroknað virksemisbroytingum sum
fylgja av nýggjum íløgum, sáttmálabroytingum og líknandi.
Fólkavøksturin hevur týðandi ávirkan á rakstrararútreiðslurnar, og gongdin í fólkatalinum
ávirkar bæði inntøkur og útreiðslur.
§ 1 Kommunual fyrisiting: Nettoútreiðslurnar økjast við 1,2% ella 1,1 mió.kr. Serliga er
talan um sáttmálabundnar lønarhækkingar. Játtanin til Teknisku fyrisiting lækkar orsakað
av, at nýggj rakstrardeild er sett á stovn á §6 Teknisk mál, sum hækkkar tilsvarandi.
§ 2 Almanna- og heilsumál: Nettoútreiðslurnar økjast við 6,8% ella 16,6 mió.kr.
Røktartænasturnar økjast 6,2 mió.kr, og øking er í Tilboð til eldri á 1,5 mió.kr, har ið talan
er um lønarútreiðslur á nýggja Umlættingar- og rehabiliteringsstovninum, sum er i gerð í
Hoyvík og eisini Tjarnargarð. Ein øking er í útreiðslunum til nýggja kt-skipan til
Heilsuhúsið á 1,3 mió.kr.
Útreiðslur til barnavernd økjast 1,1 mió. kr, og útreiðslur til børn sett heiman í fosturfamilju
2 mió. kr. Við verandi børnum í skipanini økjast brúkaragjøld til serstovnar við einari
knappari mió.
Kommunulæknasetan og leiga av læknahúsum økir hesa útreiðslu 1 mió.kr.
§ 3 Børn og ung: Nettoútreiðslurnar fylgja í høvuðsheitum barnatalinum, og økjast
útreiðslurnar 5,8% ella 10,4 mió.kr. Framroknaða talið av børnum á ansingarstovni økist
við 75. Útreiðslur til systkinaavsláttur vaksa 1,5 mió.kr.
§ 4 Undirvísing: Nettútreiðslurnar hækka 4,3%, ið er 1,8 mió. Játtanin fylgir metta
næmingatalinum. Størsti vøksturin er í samband við nýggja Skúlan á Fløtum.
§ 5 Mentan og frítíð: Nettoútreiðslurnar hækka 4,8% svarandi til 2,7 mió.kr. Av hesum er
øking í lønum vegna økt virksemi 1,7 mió.kr. Hædd er tikið fyri, at nýggi Musikkskúlin er
nú latin upp. og øktum virksemi á Býarsavninum.
§ 6 Teknisk mál: Nettoútreiðslurnar økjast við 4,8% ella 6,5 mió.kr. Av hesum eru lønir
4,6 mió.kr í samband við økt virksemi. Fleiri fermetrar av bygningum eru at viðlíkahalda,
eisini er øktur rakstur í sambandi við kirkjugarðarnar. Sett er á stovn nýggj rakstrareind, ið
burturav skal taka sær av viðlíkahaldi av undirstøðukervinum í kommununi.
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§ 7 Kommunal virkir: Nettoútreiðslurnar økjast við 7,0%, sum er 4,8 mió.kr. Meirkoyring
hjá Bussleiðini kostar 4,5 mió.kr.

Sambært fyriliggjandi uppskoti við nevndu fortreytum og virksemisbroytingum verður úrslit
áðrenn rentur 219,5 mió.kr. Úrslit áðrenn íløgur og avdráttir verður 212,8 mió.kr. Avlop til
skattafíggjaðar íløgur verður 180,8 mió.kr.
Munurin ímillum avlopið til skattafíggjaðar íløgur og samlaðar íløgur hægri enn hetta, má
fíggjast við meiri inntøku, tøkum peningi og/ella lántøku.
Framskrivaðar inntøkur fyri 2019 vísa, at inntøkurnar verða hægri enn mett. Ætlanin er
eisini at fíggja íløgur í 2020 við hesum inntøkum.
Tilmæli:
Sambært Kommunustýrislógini skal Fíggjarnevndin leggja uppskot til fíggjarætlan fyri
Býráðið innan 1. oktober.
Býráðið skal viðgera uppskotið til fíggjarætlan tvær ferðir við í minsta lagi 14 daga
millumbili.
Fíggjarætlanin skal vera endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember. Stjórnin mælir
Fíggjarnevndini til at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið.
Fíggjarnevndin 25. september 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Halla Samuelsen, atkvøða blankt.
Býráðsfundur 26. september 2019: Framlagt.
[Lagre]
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218/19 Val av 1. og 2. varaborgarstjóra
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
3/16
288/18
218/19

Journalnr.
16/04603-1
16/04603-1
16/04603-1

Málslýsing:
Sambært § 6 stk. 3 í kommunustýrislógini er ásett:
Varaborgarstjórin verður valdur millum kommunustýrislimirnar eftir meirilutavalháttinum
sambært § 2. Varaborgarstjórin er í borgarstjórans stað, tá hesum berst frá, sí tó § 24, stk. 2.
Ásetir kommunustýrisskipanin, at 1. og 2. varaborgarstjóri skulu verða valdir, fer valið fram
undir einum eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3.
Sambært § 2 í kommunustýrisskipanini er ásett:
1. petti. Samsvarandi reglunum í kommunustýrislógini velur býráðið við meirilutavali ein
borgarstjóra fyri alt valskeið býráðsins. Borgarstjórastarvið er fulltíðarstarv. Eisini velur
býráðið við lutfalsvali ein varaborgarstjóra og ein 2. varaborgarstjóra.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1. og 2. varaborgarstjóra

Býráðsfundur 30. desember 2016: Gunnvør Balle var vald sum varaborgarstjóri og Heðin
Mortensen sum 2. varaborgarstjóri.
Ískoyti:
Heðin Mortensen, 2. varaborgarstjóri, varð 20. november 2018 tilnevndur landsstýris-maður í
samferðslumálum, og hann hevur í hesum sambandi biðið um farloyvi frá býráðsarbeiðinum.
Ásett er í § 24, stk. 2 í løgtingslóg um kommunustýri, at “Er tiltakslimur komin inn fyri
borgarstjóra ella varaborgarstjóra eftir reglunum í § 18, stk. 2, men sannlíkt er, at fráveran
varir longri enn 2 mánaðir, skal kommunustýrið fyribils velja borgarstjóra ella varaborgarstjóra
í teirra stað eftir reglunum í ávíkavist § 6, stk. 2 og stk. 3. Ásetingin í § 23, stk. 3 er
somuleiðis galdandi.“
Sambært omanfyristandandu áseting skal býráðið fyribils velja nýggjan 2. varaborgarstjóra
fyri Heðin Mortensen eftir reglunum í § 6, stk. 2 og 3.
Býráðsfundur 29. november 2018: Tróndur Sigurðsson varð fyribils valdur sum 2.
varaborgarstjóri.
Býráðsfundur 26. september 2019: Heðin Mortensen varð valdur sum 2. varaborgarstjóri.
[Lagre]
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219/19 Val av 5 limum og tiltakslimum til fíggjarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
4/16
289/18
219/19

Journalnr.
16/04604-1
16/04604-1
16/04604-1

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

§ 38 Fíggjarnevndin tekur sær av beinleiðis umsitingini av málum, ið víðvíkja kassa- og
roknskaparverki og lønar- og starvsfólkaviðurskiftum kommununar. Borgarstjórin er
nevndarformaður.
Stk. 2. Fíggjarnevndin samskipar og fylgir við fíggjarligu og fyrisitingarligu viðurskiftunum
innan tað kommunala fyrisitingarøkið.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 4 limir til fíggjarnevndina, borgarstjórin er føddur
formaður í nevndini. Harumframt, at býráðið velur 5 tiltakslimir.

Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu:
Fastir limir
Annika Olsen
Gunnvør Balle
Bergun Kass
Heðin Mortensen
Tróndur Sigurðsson

Varalimir
Jákup Dam
Marin Katrina Frýdal
Turið Horn
Annfinn Brekkstein
Helena Dam á Neystabø
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Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu:
Fastir limir
Annika Olsen
Gunnvør Balle
Bergun Kass
Helena Dam á Neystabø
Tróndur Sigurðsson

Varalimir
Jákup Dam
Marin Katrina Frýdal
Turið Horn
Halla Samuelsen
Annfinn Brekkstein

Býráðsfundur 26. september 2019: Vald vórðu:
Fastir limir
Annika Olsen
Gunnvør Balle
Bergun Kass
Heðin Mortensen
Tróndur Sigurðsson
[Lagre]

Varalimir
Jákup Dam
Marin Katrina Frýdal
Turið Horn
Annfinn Brekkstein
Helena Dam á Neystabø

Blað nr.: 912
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

220/19 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í mentamálanevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
25.10.2018
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
9/16
237/18
290/18
220/19

Journalnr.
16/04613-1
16/04613-1
16/04613-1
16/04613-1

Málslýsing:
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett:
§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2.
pkt.
Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3.
§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir.
Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum.
Sambært § 28 í kommunustýrisskipanini er ásett:
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Dagstovnaøkið 2. Fólkaskúli 3. Forskúli 4. Frítíðarskúli 5. Ungdómsvirksemi
6. Námsfrøðiliga ráðgevingin 7. Kvøldskúli 8. Musikkskúli 9. Býarbókasavn
10. Býarsavn 11. Mentanarhøli 12. Stuðulsskipanir 13. Svimjihøll
14. Uttandura vallir, ítróttaranlegg og ítróttahallir
15. Onnur mál av mentunarligum týdningi í kommununi.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir

Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu
Fastir limir
Gunnvør Balle
Turið Horn

Varalimir
Bergunn Kass
Jákup Dam
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Heðin Mortensen
Halla Samuelsen
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Jákup Dam
Helena Dam á Neystabø
Bjørghild Djurhuus

Býráðsfundur 25. oktober 2018: Vald vóru:
Fastur limur:
Varalimur:
Gunvør Balle
Bergun Kass
Jákup Dam
Bergun Kass
Marin Katrina Frydal
Bergun Kass
Heðin Mortensen
Helena Dam á Neystabø
Halla Samuelsen
Bjørghild Djurhuus
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu:
Fastir limir
Gunnvør Balle
Jákup Dam
Marin Katrina Frýdal
Bjørghild Djurhuus
Halla Samuelsen

Varalimir
Bergun Kass
Bergun Kass
Bergun Kass
Tróndur Sigurðsson
Bjørg Dam

Klik her for at angive tekst.
Býráðsfundur 26. september 2019: Vald vórðu:
Fastur limur:
Gunvør Balle
Jákup Dam
Marin Katrina Frydal
Heðin Mortensen
Halla Samuelsen
[Lagre]

Varalimur:
Bergun Kass
Bergun Kass
Bergun Kass
Helena Dam á Neystabø
Bjørghild Djurhuus
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221/19 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í trivnaðarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
7/16
291/18
221/19

Journalnr.
16/04605-1
16/04605-1
16/04605-1

Málslýsing:
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett:
§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2.
pkt.
Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3.
§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir.
Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum.
§ 27 í kommunustýrisskipanini ásetur:
1. petti. Trivnaðarnevndin hevur 5 limir.
Nevndin tekur avgerð í málum, ið sambært lóggávu eru løgd til býráðið ella eina sosiala nevnd, í tann
mun fyriskipaninar í lóggávuni ikki eru til hindurs fyri hesum.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Barnatannrøkt 2. Barnavernd 3. Familjupolitikkur 4. Heilsu og umsorganartænasta
5. Fólkaheilsa
3. petti. Nevndin fyrisitur teir stovnar hjá kommununi, ið ætlaðir eru til sosial- og heilsulig
endamál og kommunalar íbúðir og skipar fyri at útvega innbúgv, amboð og tílíkt til hesar.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 5 limir í Trivnaðarnevndina, umframt 5 tiltakslimir

Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu
Fastir limir
Turið Horn
Bogi Andreasen

Varalimir
Gunnvør Balle
Marin Katrina Frýdal
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Bergunn Kass
Bjørghild Djurhuus
Helena Dam á Neystabø

Jakup Dam
Halla Samuelsen
Heðin Mortensen

Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu:
Fastir limir
Turið Horn
Bogi Andreasen
Bergunn Kass
Bjørghild Djurhuus
Halla Samuelsen

Varalimir
Gunnvør Balle
Marin Katrina Frýdal
Jakup Dam
Tróndur Sigurðsson
Bjørg Dam

Býráðsfundur 26. september 2019: Vald vórðu:
Fastir limir
Turið Horn
Bogi Andreasen
Bergunn Kass
Bjørghild Djurhuus
Helena Dam á Neystabø
[Lagre]

Varalimir
Gunnvør Balle
Marin Katrina Frýdal
Jakup Dam
Halla Samuelsen
Heðin Mortensen
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222/19 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í vinnunevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
02.03.2017
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
8/16
91/17
292/18
222/19

Journalnr.
16/04611-1
16/04611-1
16/04611-1
16/04611-1

Málslýsing:
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett:
§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2.
pkt.
Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3.
§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir.
Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum.
Sambært § 29 í kommunustýrisskipanini er ásett:
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Tórshavnar havn 2. Smábátahavn 3. Vinnubygningar og vinnuøki 4. Oljuvinnu
5. Fiskivinnu 6. Ferðavinnu 7. Cruisevinnu 8. Handils- og tænastuvinnu
9. Vinnunýskapan 10. Vinnustrategi 11. Hýruvognsloyvi.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir

Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu
Fastir limir
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Jákup Dam
Helena Dam á Neystabø
Bjørghild Djurhuus

Varalimir
Marin Katrina Frýdal
Turið Horn
Bergunn Kass
Heðin Mortensen
Halla Samuelsen

Blað nr.: 917
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu
Fastir limir
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Jákup Dam
Helena Dam á Neystabø
Annfinn Brekkstein
Ískoyti:

Varalimir
Marin Katrina Frýdal
Turið Horn
Bergunn Kass
Heðin Mortensen
Halla Samuelsen

Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu:
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Jákup Dam
Bjørg Dam
Annfinn Brekkstein
Klik her for at angive tekst.

Marin Katrina Frýdal
Turið Horn
Bergunn Kass
Tróndur Sigurðsson
Halla Samuelsen

Býráðsfundur 26. september 2019: Vald vórðu:
Fastir limir
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Jákup Dam
Helena Dam á Neystabø
Annfinn Brekkstein
[Lagre]

Varalimir
Marin Katrina Frýdal
Turið Horn
Bergunn Kass
Heðin Mortensen
Halla Samuelsen

Blað nr.: 918
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

223/19 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í økisnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
30.03.2017
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
17/16
103/17
293/18
223/19

Journalnr.
16/04621-1
16/04621-1
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.: 919
Býráðsfundur
26. september 2019

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

Tiltakslimir
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Marin Katrina Frýdal
Halla Samuelsen
Bjørghild Djurhuus

Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu:
Fastir limur
Jákup Dam,
Bergunn Kass
Turið Horn
Annfinn Brekkstein
Bjørg Dam

Tiltakslimir
Bogi Andreasen
Gunnvør Balle
Marin Katrina Frýdal
Halla Samuelsen
Tróndur Sigurðsson

Býráðsfundur 26. september 2019: 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

Formansins merki:

Blað nr.: 920
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

224/19 Val av 5 limum og tiltakslimum í náttúru- og
umhvørvisnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
10/16
294/18
224/19

Journalnr.
16/04664-1
16/04664-1
16/04664-1

Málslýsing:
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett:
§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2.
pkt.
Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3.
§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir.
Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum.
Sambært § 26 í kommunustýrisskipanini er ásett:
1. petti. Umhvørvisnevndin hevur 5 limir.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Brennistøðin, 2. Ruskinnsavnanin, 3. Jarnmóttøku kemikaliur,
rottangatøming, tyrving o.a.
4. Náttúru og umhvørvi, 5. Frílendi, 6. Framtíðar orka, 7. Umhvørvismál
8. Umhvørvisátøk so sum umhvørvisvika v.m.

spilloljuslamsúgving,

Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir.

Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu
Fastir limir
Turið Horn
Gunnvør Balle
Bergunn Kass
Bjørghild Djurhuus
Halla Samuelsen

Varalimir
Marin Katrina Frýdal
Jákup Dam
Bogi Andreasen
Annfinn Brekkstein
Tróndur Sigurðsson

Blað nr.: 921
Býráðsfundur
26. september 2019

Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu:
Turið Horn
Gunnvør Balle
Bergunn Kass
Bjørg Dam
Halla Samuelsen

Marin Katrina Frýdal
Jákup Dam
Bogi Andreasen
Bjørghild Djurhuus
Tróndur Sigurðsson

Býráðsfundur 26. september 2019: Vald vórðu:
Fastir limir
Turið Horn
Gunnvør Balle
Bergunn Kass
Bjørghild Djurhuus
Halla Samuelsen

[Lagre]

Varalimir
Marin Katrina Frýdal
Jákup Dam
Bogi Andreasen
Annfinn Brekkstein
Tróndur Sigurðsson

Formansins merki:

Blað nr.: 922
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

225/19 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í byggi- og
býarskipanarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
25.10.2018
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
5/16
238/18
295/18
225/19

Journalnr.
16/04663-1
16/04663-1
16/04663-1
16/04663-1

Málslýsing:
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett:
§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til beinleiðis
fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó § 38, stk. 1, 2.
pkt.
Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri og
varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3.
§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir.
Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki hjá
teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera minni enn
helmingurin av øllum kommunustýrislimunum.
Sambært § 25 í kommunustýrisskipanini er ásett:
1. petti. Byggi og býarskipanarnevndin hevur 5 limir.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Býarskipan og byggisamtyktir, 2. Útstykkingar , 3. Byggimál , 4. Lendismál
5. Kirkjugarðar, 6. Bygningsrakstur og -viðlíkahald av øllum kommunalum bygningum og
anleggum eftir ásettari mannagongd
7. Fríðkan (viðarlundir, spælipláss, gøtur)
8. Áir, veitir og jarðarognir, tað veri seg traðarognir, urtagarðs- og onnur jarðar-stykki.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir.

Býráðsfundur 30. desember 2016: Vald vórðu
Fastir limir
Marin Katrina Frýdal

Varalimir
Gunnvør Balle

Blað nr.: 923
Býráðsfundur
26. september 2019

Bogi Andreasen
Jákup Dam
Tróndur Sigurðsson
Helena Dam á Neystabø

Turið Horn
Bergunn Kass
Annfinn Brekkstein
Halla Samuelsen

Býráðsfundur 25. oktober 2018: Vald vórðu:
Fastir limir
Varalimir
Marin Katrina Frýdal
Gunvør Balle
Bogi Andreasen
Jákup Dam
Turið Horn
Jákup Dam
Tróndur Sigurðsson
Annfinn Brekkstein
Helena Dam á Neystabø
Halla Samuelsen
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald vórðu:
Fastir limir
Marin Katrina Frýdal
Bogi Andreasen
Turið Horn
Tróndur Sigurðsson
Bjørg Dam

Varalimir
Gunvør Balle
Jákup Dam
Jákup Dam
Annfinn Brekkstein
Halla Samuelsen

Býráðsfundur 26. september 2019: Vald vórðu:
Fastir limir
Marin Katrina Frýdal
Bogi Andreasen
Turið Horn
Tróndur Sigurðsson
Helena Dam á Neystabø
[Lagre]

Varalimir
Gunvør Balle
Jákup Dam
Jákup Dam
Annfinn Brekkstein
Halla Samuelsen

Formansins merki:

Blað nr.: 924
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

226/19 Val av limi í hest- og koltursnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Hest/Koltursnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
29.11.2018
04.03.2019
26.09.2019

Málnr.
11/16
296/18
1/19
226/19

Journalnr.
16/04619-1
16/04619-1
16/04619-1
16/04619-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum
og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan.
Sambært § 36 í kommunustýrisskipanini er ásett:
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Hesti og Koltri verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Hesti og Koltri eftir reglunum í kommunalu vallógini.
Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess

Býráðsfundur 30. desember 2016: Valdur varð Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald varð Bjørg Dam.
Hest/Koltursnevndin 04. mars 2019: Kunnað varð um málið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Valdur varð Heðin Mortensen.
[Lagre]

Blað nr.: 925
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

227/19 Val av limi í nólsoyarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur

Fundardagur
30.12.2016
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
16/16
297/18
227/19

Journalnr.
16/04631-1
16/04631-1
16/04631-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á staðnum
ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr kommunustýrinum
og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini altíð eiga meirilutan.
Sambært § 34 í kommunustýrisskipanini er ásett:
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Nólsoy verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Nólsoy eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og
valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur
formaður.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess.

Býráðsfundur 30. desember 2016: Valdur varð Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Býráðsfundur 29. november 2018: Vald varð Halla Samuelsen.
Býráðsfundur 26. september 2019: Valdur varð Heðin Mortensen.
[Lagre]

Blað nr.: 926
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

228/19 Val av bygginevndum
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
29.11.2018
26.09.2019

Málnr.
298/18
228/19

Journalnr.
18/04171-1
18/04171-1

Upprunin til málið:
Nú Heðin Mortensen er vorðin landsstýrismaður má annar limur veljast í hansara stað í hesar
bygginevndir:
Val av einum býráðslimi í bygginevnd fyri nýggjum musikkskúla.

Val av einum býráðslimi í stýrisbólkin fyri Skúlan av Fløtum.

Val av einum býráðslimi í bygginevndina fyri víðkan av Skansabryggjuni og Eystara
havnaøki.

Val av einum býráðslimi í serstøku nevnd (bygginevnd) at fyrireika nýggjan svimjihyl.

Val av einum býráðslimi í stýrisbólkin fyri bygging av Tórsvølli (Vestursíðan).

Býráðsfundur 29. november 2018:
Bjørg Dam varð vald sum limur í bygginevndina fyri tyrvingarpláss.
Halla Samuelsen varð vald sum limur í bygginevndina fyri nýggjum musikkskúla.
Helena Dam á Neystabø varð vald sum limur í stýrisbólkin fyri Skúlan av Fløtum.
Tróndur SIgurðsson varð valdur sum limur í bygginevndina fyri víðkan av Skansabryggjuni og
Eystara havnaøki.
Bjørg Dam varð vald sum limur í serstøku nevndina (bygginevndina) at fyrireika nýggjan
svimjihyl.
Tróndur Sigurðsson varð valdur sum limur í stýrisbólkin fyri bygging av Tórsvølli
(Vestursíðan).

Blað nr.: 927
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

Býráðsfundur 26. september 2019: Avgerðin frá 29. november 2018 verður avtikin og valini
fyri bygginevndir, sum vóru í gildi frammanundan 29. november 2018 koma í gildi aftur.
[Lagre]

Blað nr.: 928
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

229/19 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2019
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur
9 Fíggjarnevndin
10 Býráðsfundur
11 Fíggjarnevndin
12 Býráðsfundur

Fundardagur
25.02.2019
28.02.2019
20.03.2019
28.03.2019
24.04.2019
24.04.2019
15.05.2019
23.05.2019
20.06.2019
20.06.2019
18.09.2019
26.09.2019

Málnr.
52/19
48/19
86/19
73/19
122/19
100/19
145/19
129/19
204/19
167/19
251/19
229/19

Journalnr.
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1
19/00096-1

Upprunin til málið:
Sambært kunngerð nr. 89 frá 15. oktober 2008 um roknskaparverk kommununnar o.t.
§10 skulu kommunur innraportera roknskapardátur hvønn mánað til Fíggjarmálaráðið.
Sambært § 9 skal kommunustýrið góðkenna.
Lýsing av málinum – samandráttur

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Blað nr.: 929
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Ískoyti:
Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 25. februar 2019: Framlagt.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Framlagt.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri februar verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 20. mars 2019: Framlagt.
Býráðsfundur 28. mars 2019: Framlagt.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri mars verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 24. apríl 2019: Framlagt.
Býráðsfundur 24. apríl 2019: Framlagt og góðkent.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri apríl verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 15. mai 2019: Framlagt.
Býráðsfundur 23. mai 2019: Framlagt.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri mai verður lagdur fram á fundinum.

Blað nr.: 930
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

Fíggjarnevndin 20. juni 2019: Framlagt.
Býráðsfundur 20. juni 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Roknskapurin fyri juni, juli og august verður lagdur fram á fundinum.
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Framlagt.
Býráðsfundur 26. september 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]

Blað nr.: 931
Býráðsfundur
26. september 2019

Formansins merki:

230/19 Bygnaðarviðurskifti á dagstovnaøkinum
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
24.06.2019
03.07.2019
25.09.2019
26.09.2019

Málnr.
227/19
206/19
254/19
230/19

Journalnr.
19/02605-1
19/02605-1
19/02605-1
19/02605-1

Upprunin til málið:
Tørvur á at seta í verk nýggjan bygnað á dagstovnaøkinum at leiða og skipa námsfrøðiligu
tænastuna børnunum at gagni.
Lýsing av málinum – samandráttur
Dagstovnaøkið hevur verið kommunalt ábyrgdarøki síðan 2000, men er ikki tillagað og ment
bygnaðarliga í samsvari við ekspanderingina av økinum hvørki viðvíkjandi mongd av
stovnum og nýggjum tilboðum 0-18 ár ella teim vaksandi fakligu og fyrisitingarligu krøvum, ið
nú verða sett til skipanina, leiðslurnar og fakligu tænastuna.
Kompleksiteturin í nútíðarsamfelagnum flytur eisini við inn í dagstovnarnar. Óhóskandi
bygnaður sum verandi hevur við sær stórar leiðsluligar og skipanarligar avleiðingar umframt
avleiðingar fyri námsfrøðiligu tænastuna og menniskjuni í tænastuni.
Endurskoðan av bygnaðinum á dagstovnaøkinum hevur verið á breddanum fyrr, seinast í
2013 og 2015, uttan at nakrar bygnaðarligar broytingar eru settar í verk. Tað merkir, at
tilgongdir hava verið í gongd uttan úrskurð, men hava hinvegin skapt væntanir og helst eisini
ørkymlan bæði í fyrisiting, hjá dagstovnaleiðarum og starvsfólkum um møguligar broytingar,
ið ikki henda.
Tørvurin á nýggjum bygnaði er tann sami um ikki størri enn víst varð á í 2013 og 2015. Hóast
einki hevur verið sett í verk av teimum uppskotunum, so hevur fyrisitingin tikið munagóð tøk
móti somu málum, men tó í einum bygnaði og í eini skipan, ið ikki stuðlar undir átøkini. Hetta
er ikki haldbar støða.
Fyri at kunna leiða og røkja ábyrgdina av námsfrøðiligu tænastuni skynsamt krevst ein tættur
leiðslubygnaður, har tað er samanhangur líka frá politisku skipanini til umsitingina og út til
virksemið á tí einstaka dagstovninum. Júst samanhangur er grundarlagið fyri at kunna leiða
dagstovnaøkið við felags málum og tryggjar at:





Børnini fáa góða og eins góða námsfrøðiliga tænastu
Dygd og felagsmenning fyri starvsfólkini á dagstovnaøkinum í samanhangi við alt
økið
Dygd og felagsmenning fyri leiðslurnar á dagstovnaøkinum og samanhangi við alt
økið
Barna- og ungdómsdeildin er í samanhangi við og røkkur út til alt dagstovnaøkið
javnbjóðis, við felags treytum og ásetingum í mun til politikkir og intervenering
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Barna- og ungdómsdeildin hevur leiðslubygnað undir sær, sum til ber at leiða og
áhaldandi kunna seta felags menningarkós
Samanhangur er millum øll liðini líka frá politisku skipanini, fyrisitingini, deild, leiðslu,
starvsfólk, børn og víðari til foreldur
Leiðsla er tættari uppá og tryggjar samanhang

Býráðið hevur júst samtykt barna- og ungdómspolitikk fyri námsfrøðiliga økið. Eisini er tikið
undir við námsfrøðiligu stevnumiðunum, sum Mentamálaráðið hevur kunngjørt, og nýggjur
námsætlanarfrymil er gjørdur. Hetta er gott og neyðugt grundarlag fyri teimum málum, ið sett
verða námsfrøðiligu tænastuni bæði yvirskipað og á einstaka stovninum.
Skal tað eydnast í verki, krevst ein dyggur bygnaður og góðar umstøður at skipa
námsfrøðiligu tænastuna til børn og ung.
Flati leiðslubygnaðurin á dagstovnaøkinum, soleiðis sum hann er í dag, tryggjar ikki hetta.
Tað er ov langt frá deildarleiðaranum til teir 37 dagstovnaleiðararnar, sum allir vísa til
deildarleiðaran, og sum allir hava sjálvsagt krav uppá nærverandi leiðslu og sparring frá
sínum leiðara. Heldur enn at leiða, fyrisita og menna økið í øllum lutum, fer størsti parturin av
orkuni hjá deildini, ið aftrat deildarleiðaranum telur 2 fulltrúar og eitt skrivstovufólk, tí til at
sløkkja eldar, har ein tættari leiðsla og umsiting tvørturímóti kundi havt fyribyrgt slíkum
støðum áðrenn.
Nýggjur bygnaður skal tryggja, at samanhangur er í ymisku leiðsluløgunum, bæði
tvørgangandi, uppeftir og niðureftir. Høvuðsdentur á uppskotinum til nýggja bygnað er lagdur
á at tryggja námsfrøðiliga tænastuna, ið skal veitast barninum, meðan síðuvinningurin í
bygnaðinum er, at tað umframt at leiða námsfrøðiligu tænastuna skynsamt eisini ber til at
hava betur heildaryvirlit yvir fíggjarligan rakstur, starvsfólkaliga og námsfakliga menning.
Skotið verður tí upp at skipa eitt nýtt leiðslulið millum deildarleiðaran og stovnsleiðararnar.
Mett verður, at hetta millumleiðsluliðið skal hava millum 4-6 leiðarar, sum hvør hevur ávíst tal
av stovnsleiðarum og stovnum undir sær. Hesi leiðarar vísa til deildarleiðaran.
Til tess at nágreina uppgávu- og ábyrgdarbýtið millum ymsu leiðsluliðini verður skipað
tilgongd saman við økinum og fyrisitingini annars, tí fleiri viðurskifti nema eisini við
ábyrgdarøki hjá øðrum fyrisitingum enn trivnaðarfyrisitingini.
Endamálið er at fáa øll viðurskifti, sum kunnu styrkja grundarlagið undir bestu námsfrøðiligu
tænastuni, við, harundir eisini fíggingina av tænastuni, og at broytingarnar merkjast koma
námsfrøðiliga virkseminum á stovnunum til gagns.
Trivnaðarfyrisitingin leiðir hesa tilgongd, har umboð úr fyrisiting, stovnsleiðslum o.ø. fara at
taka lut.
Harumframt kemur samskifti við sáttmálapartarnar, t.e. er Pedagogfelagið og Kommunala
Arbeiðsgevarafelagið, viðvíkjandi starvsfólkaviðurskiftum og lønarflokkingum.
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Slík tilgongd, har ikki alt í nýggja bygnaðinum er læst fast frammanundan, og har høvi tí er at
viðgera og taka avgerð um staklutir so hvørt grundarlag er klárt, krevur tó nakrar yvirskipaðar
varðar á vegnum.
Ein varði er setan av millumleiðarunum – tvs. nýggja leiðsluliðið, har tal av leiðarum,
starvsheiti og starvslýsing tí viðvíkjandi eigur at verða liðugt fyrireikað í heyst 2019, so at
setanir kunnu verða framdar um ársskiftið. Samstundis verður undirliggjandi
stovnsleiðarabygnaðurin skipaður og settur í verk.

Lógir, ásetingar o.a.
Dagstovnalógin
Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
14/01148 Endurskoðan av stovnsøkinum á barna- og ungdómsøkinum

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

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

Fyri ávísar
samfelagsból
kar ella
felagsskapir

Fyri
vinnun
a

Fíggjarligar avleiðingar:
Ja ☒ Nei ☐
Fíggjarætlanarviðgerðin 2020 skal somuleiðis taka hædd fyri bygnaðarbroytingini. Eitt nýtt
leiðslulið er í sjálvum sær ein kostnaðarøking, eru ikki aðrar fíggjarligar broytingar. Í
sambandi við fíggjarætlanina 2020 skal fíggingin av økinum í síni heild endurskoðast
samsvarandi nýggja bygnaðinum, eitt nú um játtanir, sum barna- og ungdómsdeildin í dag
umsitur (t.d. sjúkrafráverur, børn við serligum tørvi), skulu leggjast út til nýggja leiðsluliðið,
um møguligar broytingar í normeringum e.ø. kunnu styrkja námsfrøðiligu tænastuna á
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stovnunum, um broytingar skulu gerast í gjøldum v.m. Partur av hesi viðgerð er eisini, um
tillagingar í fíggjarætlanini verða gjørdar í stigum yvir ár.

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at broyta leiðslubygnaðin á
dagstovnaøkinum soleiðis, at eitt nýtt leiðslulið verður skipað millum deildarleiðaran og
stovnsleiðararnar. Málið at beina í fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 24. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass,
tekur undir við mentamálanevndini.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, atkvøður ímóti og mælir til at
beina málið til hoyringar hjá Pedagogfelagnum og stovnsleiðarunum, áðrenn endalig støða
verður tikin til leiðslubygnaðin á dagstovnaøkinum.
Ískoyti:
Arbeitt hevur verið víðari við bygnaðarbroytingini, sum omanfyri lýst hevur sum yvirskipað
mál at at tryggja námsfrøðiligu tænastuna, at tryggja samanhang millum tey ymisk
leiðsluløgini og fáa eitt betri heildaryvirlit yvir rakstur og námsfakliga menning á
dagstovnaøkinum.
Síðstu mánaðirnar hevur toymi úr ymsum deildum í umsitingini arbeitt víðari við at nágreina
ymsar staklutir í bygnaðarbroytingini. Kunnandi fundir hava verið við ávikavist leiðsluna í
Føroya Pedagogfelag og við dagstovnaleiðararnar um bygnaðarbroytingina. Eisini eru tey
kunnað um uppskot til skipan við fyrireikingartíð ætlað sum fyrsta stig í størri arbeiði at broyta
fíggjarleistin fyri dagstovnaøkið, har betri umstøður til námsfrøðiligu tænastuna, ogharvið
barnið er í fokus.
Frá fundunum er niðurstøða, at Pedagogfelagið leggur størstan dentin á at betra fíggjarligu
karmarnar til námsfrøðiliga virksemið á stovnunum, og at dagstovnaleiðarin í nýggjum
bygnaði framhaldandi skal hava leiðsluna av stovninum. Dagstovnaleiðararnir leggja eisini
størsta dentin á umstøðurnar á stovnunum, men flestu teirra ynskja eisini leiðslu tættari
uppá.
Í samskiftinum við Pedagogfelagið og dagstovnaleiðararnar er dentur lagdur á, at talan er um
broytingartilgongd, har høvi skal vera at viðgera og taka avgerð um staklutir so hvørt
grundarlagið er klárt, og at avvarðandi partar verða tiknir við í tilgongdina.
Nýggja leiðsluliðið
Umrøtt er starvsheiti og tal av eindarleiðarum. Vísandi til, at Heilsu- og umsorganartænastan
í Tórshavnar kommunu brúkar heitið eindarleiðari fyri samanberiligt leiðslulið, og at hetta tí er
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kent starvsheiti í kommununi, verður mett skilabest at brúka sama starvsheiti til
dagstovnaøkið.
Viðgjørt er, hvussu nógvar eindarleiðarar skipanin skal hava. Sammett við donsk viðurskifti
og við støði í, hvat mett verður hóskandi til Tórshavnar kommunu, verður mett skilabest við í
alt 5 eindarleiðarum. Hetta svarar til, at hvør eindarleiðari hevur uml. 6-7 dagstovnaleiðarar
undir sær og uml. 150 starvsfólk.
Eindirnar eru ikki skipaðar enn, men ætlast tikið upp, so skjótt avgerð um tal av
eindarleiðarum er greitt.
Uppgávu- og ábyrgdarbýtið
Nýggja eindarleiðsluliðið ber í sær, at neyðugt er at broyta núverandi ábyrgdar- og
uppgávubýtið millum dagstovnaleiðara og eindarleiðara og millum eindarleiðara og
deildarleiðara. Í eini ætlanartilgongd er neyðugt, at øll leiðslulið eru tikin við uppá ráð, áðrenn
endalig avgerð verður tikið um ítøkiliga uppgávu- og ábyrgdarbýtið.
Skipaður er arbeiðsbólkur við umboðum fyri umsitingina og umboðum fyri
dagstovnaleiðararnar. Arbeiðið er grundarlagið undir starvslýsingunum hjá
dagstovnaleiðarunum, eindarleiðarunum og deildarleiðaranum. Miðað verður eftir, at
eindarleiðarastørvini verða sett pr. 1. januar 2020. Hetta merkir, at størvini skulu verða lýst
leys seinnu hálvu av oktober.
Yvirskipað skal eindarleiðarin hava leiðsluábyrgd av dagstovnaleiðarunum í eindini og
fíggjar- og fyrisitingarligu leiðsluna. Dagstovnaleiðarin skal framhaldandi hava
leiðsluábyrgdina av virkseminum á stovninum og starvsfólkunum.
Tá ið starvslýsingarnar eru gjørdar, skal støða takast til, hvussu tilgongdin viðvíkjandi
ábyrgdarbroytingunum hjá stovnsleiðarunum og deildarleiðaranum skal vera, harundir
møguligar hoyringsfreistir.
Flokking av eindarleiðarastarvinum
Tann yvirskipaða leiðsluuppgávan hjá eindarleiðaranum verður tvídeild. Eindarleiðarin skal
vera við til at tryggja námsfrøðiligu tænastuna, og samstundis skal eindarleiðarin tryggja betri
heildaryvirlit yvir raksturin.
Av tí at ein so stórur partur av leiðsluuppgávuni er tengdur at námsfrøðiligu tænastuni, er
ynskiligt, at eindarleiðarin hevur námsfrøðiliga bakgrund. Pedagogfelagið hevur í løtuni ikki
nakra flokking til starvið sum eindarleiðari innan dagstovnaøkið, men hevur sum fyrimynd víst
kommununa á flokking av eindarleiðarum, sum felagið hevur við Almannaverkið, tó lønt eftir
tænastumannasáttmálanum.
Neyðugt er tó, at sáttmálapartarnir flokka eindarleiðarastarvið hjá kommununi.
Fyrireikingartíð og fíggjarleistur
Til tess at styrkja námsfrøðiliga arbeiðið á stovnunum og stovunum, verður arbeitt við
uppskoti at játta 2 tímar fyrireikingartíð frá 1. januar 2020. Aftrat bygnaðarbroytingini er játtan
til fyrireikingartíð tikið upp sum liður í sjálvum endamálinum at tryggja námsfrøðiligu
tænastuna.
Verandi skipan er, at fyrireikingartíðin – ella tíð til annað arbeiði, sum hetta eisini verður
nevnt – verður tikin frá stovuni, tí starvsfólk noyðast at fara frá, meðan børnini eru á stovuni,
uttan at starvsfólk kemur í staðin.
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Hjálagt málinum er upprit, sum lýsir, hvussu stór lønarútreiðslan fyri hvønn tíma
fyrireikingartíð er. Sambært hesum útrokningum fara 2 tímar fyrireikingartíð til hvørja stovu á
dagstovnunum og hvønn flokk í frítíðarskúlunum umframt til ungdómsklubbarnar at kosta
uml. kr. 2,6 mió.
Á fundinum við dagstovnaleiðararnar komu fram ymisk sjónarmið um henda leist. Eitt nú varð
víst á, at fyrireikingartíðin eigur at verða løgd til námsfrøðingarnar og ikki til stovuna/flokkin.
Vansin við hesum er, at stovur/flokkar við fáum ella ongum pedagogum sostatt ikki fáa lut í
tímunum/fíggingini til fyrireiking.
Til tess at skipa leist fyri, hvussu fyrireikingartíðin skal skipast í verki, verður arbeiðsbólkur
skipaður við umboðum fyri álitisfólkini á dagstovnunum, umboðum fyri dagstovnaleiðararnar
og umsitingini. Hesin bólkur fer í gongd seinni í september.
Skipanin við fyrireikingartíð er eisini fyrsta stig í størri arbeiði at endurskoða og ætlandi
nýhugsa allan fíggjarleistin fyri dagstovnaøkið.
Eindarleiðararnir koma at hava sum eina høvuðsuppgávu at tryggja raksturin og harvið
fíggjarstýringina. Ætlanin er tí, at so skjótt hesi størv eru sett, verður tilgongdin saman við
leiðsluni og umsitingini annars at skipa nýggjan fíggjarleist sett í gongd, og úrslitið av tí
síggjast aftur í fíggjarætlanarbeiðinum 2021.
Fígging
Tá dagstovnaøkið er skipað í eindir, verður kontubygnaðurin í fíggjarætlanini broyttur
soleiðis, at hvør eindarleiðari roknskaparliga hevur játtanina til stovnarnar í viðkomandi eind
samlaða í einari rakstrarkontu/stovnsnummari, meðan stovnarnir fara at verða bólkaðir sum
prosjektir. Broytingar verða annars ikki gjørdar, hvussu ið tær einstøku lønar- og
útreiðslukonturnar verða settar upp.
Hetta gevur øllum dagstovnaøkinum eitt sterkari fíggjarligt grundstøði. Saman við møguligum
umleggingum av játtanum, sum í dag liggja uttanfyri verandi stovnsrakstrarkontur, fer hetta
væntandi yvir tíð geva ávísar tænastuligar og fíggjarligar betringar.
Umsitingin ger í løtuni samlað uppskot til fígging av bygnaðarbroytingini og skipan við
fyrireikingartíð, sum samlað sær er betran av normeringini. Sjálv bygnaðarbroytingin verður
mett at kosta uml. kr. 3,5 mió alt eftir talið av eindum. Aftrat kemur uppskotið um játtan til
fyrireikingartíð. Tær fíggjarligu betringarnar koma helst ikki at síggjast í fullum líki fyrsta árið
eftir bygnaðarbroytingina, tí nýggja skipanin skal fóta sær. Men annað árið eftir broytingina
eiga munandi betring at vera at síggja, og saman við nevndu umleggingum í ávísum
játtanum verða broytingarnar eftir ætlan útreiðsluneutral.
Víðari tilgongd
Sum omanfyri lýst, hava fundir verið við Pedagogfelagið og dagstovnaleiðararnar, umframt at
umsitingin hevur arbeitt víðari við málinum. Ein arbeiðsbólkur við umboðum fyri umsiting og
dagstovnaleiðarar er settur at gera uppskot til uppgávu- og ábyrgdarbýtið millum ymsu
leiðsluliðini sum grundarlag fyri starvslýsingunum, og ein arbeiðsbólkur við umboðum fyri
umsiting, álitisfólk á dagstovnaøkinum og dagstovnaleiðarum verður settur at gera leist fyri
fyrireikingartíðini.
Ætlanin er, at starvslýsing av eindarleiðarastarvinum er klár at góðkenna til
fíggjarnevndarfundin í oktober. So verða størvini lýst leyst til setan ætlandi 1. januar 2020.
Flokking av starvinum skal tí eisini vera klár.
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Uppskot til samanseting av stovnum í hvørjari eind verður eisini liðugt lagt fyri
fíggjarnevndarfundin í oktober.
Uppskot til fígging av bygnaðarbroytingunum, fyrireikingartíð og uppskot til kontubygnaðin
ætlast eisini lagt fyri fíggjarnevndini í oktober og verður partur av fíggjarætlanarviðgerðini
2020.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin á Barna- og ungdómsdeildini mæla til at taka omanfyri standandi
til eftirtektar og í hesum sambandi at góðkenna:

-

At skipa kommunala dagstovnaøkið í fimm eindir við hvør sínum eindarleiðara
At uppskot til starvslýsing av eindarleiðarastarvinum verður latið
fíggjarnevndini at góðkenna á nevndarfundinum í oktober
At heita á Kommunala Arbeiðsgevarafelagið um at fáa flokkað
eindarleiðarastarvið við Pedagogfelagið
At uppskot til fyrireikingartíð verður gjørt sum partur av fíggjarætlanini 2020
At uppskot til samlaða fígging av broytingunum verður latið fíggjarnevndini á
nevndarfundinum í oktober, harundir broytingar í kontubygnaðinum í
fíggjarætlanini.

Fíggjarnevndin 25. september 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Halla Samuelsen, tekur ikki undir við tilmælinum.
Tróndur Sigurðsson og Halla Samuelsen krevja málið fyri býráðið.
Býráðsfundur 26. september 2019: Turið Horn fór av fundinum og tók Jógvan Arge sæti.
Atkvøtt varð um avgerðina í fíggjarnevndini 25. september 2019.
Samtykt við 7 atkvøðum fyri og 5 ímóti og ongari blankari.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Jógvan Arge,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørg Dam, Halla Samuelsen og
Annfinn Brekkstein.
[Lagre]
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