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Útstykking undir Fjalli - øki til 
íbúðarbygging  
 

Tórshavnar býur er avmerktur av einum hamara, sum gongur í ein útnyrðing frá ovara enda av Vil-

lingardalsvegnum og framvið undir Fjalli og Miðhorn. Býarskipanarliga er tað upplagt at arbeiða út frá 

grundregluni um, at tøku matrikklarnir fram við hamaranum fara til hægri bygging. Bæði tí at teir ikki 

taka útsýnið frá nøkrum, bygningarnir kunnu fáa útsýni yvir allan býin, og tí hamarin skapar lívd frá 

vesturættini. Tórshavnar kommuna bjóðar við hesum út matr.nr. 1108,1107 og part av matr.nr. 1166c 

undir Fjalli, Tórshavn, á leið 26.000 m2, til bygging av íbúðum. Sum nevnt er økið upplagt til høga byg-

ging, og ynskiligt er sostatt, at komandi útstykkingin verður fevnd av grundregluni nevnd omanfyri. 

Talan er um útstykking, ið fer at vera á markinum millum bygda býin og hagan, og hetta verður ein 

verkætlan, ið skal sameina óbygda lendið við fjølbroytta bústaðarumhvørvið rundanum. Matrikklar-

nir liggja nær við gerandishentleikar, so sum Glasir, Skúlan á Fløtum og Bónus, ið eru minni enn 500 

metrar frá økinum. Útstykkingin verður í brattlendi, og byggingin í økinum skal sostatt leggja seg í 

lendið á ein hátt, sum byggir upp undir og undirstrikar landslagið. Ynskiligt er, at íbúðarhúsini vera 

skiftandi í skurði við høgari reising og vaksa í hædd upp móti hamaranum. 

Sum partur av ætlanini hjá kommununi um at skapa ein fjølbroyttan bústaðarmarknað verður henda 

verkætlan boðin út til bygging av íbúðum. Økini niðan fyri útstykkingina eru ein blanding av ymsum 

bústaðarsløgum og eigaraviðurskiftum. Útbjóðingin setur ikki treyt um slag av íbúðum, men ynskiligt 

er, at økið framhaldandi mennist við fjølbroyttum bústaðarsløgum.

Útboðið verður skipað á tann hátt, at tilboðsgevari gevur prís upp á økið, har treyt er sett um, at tað 

einans kunnu byggjast íbúðir á stykkinum. 

Fyri søluna er kunngerð nr. 122 frá 22. desember 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn 

galdandi.

Tórshavnar kommuna tilskilar sær rættin til at havna øllum tilboðum, eitt nú – men ikki avmarkað 

til – um kommunan metir innkomnu boðini vera ov langt frá kommunala ynskinum fyri økið, ella um 

tilboð eftir meting kommununnar í aðrar mátar ikki lýkur krøv í útbjóðingartilfarinum í nøktandi mun. 

Sama er, um tilboð verður mett órealistiskt, ella mett verður, at tilboðsgevari ikki megnar uppgávuna.

Januar 2023   

Tróndur Sigurdson 

Formaður í Byggi- og býarskipanarnevndini

Heðin Mortensen

Borgarstjóri
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1.0 Inngangur 
Tað samlaða útbjóðingartilfarið fevnir um hetta skjalið og fylgiskjal:

Fylgiskjal_01 Økið

2.0 Útbjóðingartreytir 
2.1 Myndugleikatreytir og byggisamtykt

Økið er í umráðispartinum A2 í 3. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu 

og er ætlað til bústaðarbygging av húsum við í mesta lagi 5 hæddum umframt nýttum lofti. Byggistigið 

má ikki fara upp um 0,25, og nýtslustigið má ikki fara upp um 0,8.

Útstykking í umráðispartinum A2 verður einans loyvd sambært serstakari byggisamtykt. Keyparin 

avgreiðir hesi viðurskifti við Tórshavnar kommunu í tilgongdini. 

Tórshavnar kommuna skilar sær rættin at seta treytir til byggingina viðvíkjandi staðseting, byggilist 

og øðrum.

2.2 Treytir til tín sum tilboðsgevari

Tey, sum bjóða (tilboðsgevarar) upp á økið, binda seg til at byggja og fíggja íbúðirnar. Tað er ábyrgdin 

hjá tilboðsgevara at skipa fyri, at eigarafelag verður stovnað.

Verður verkætlanin ikki fullførd, fellur stykkið aftur til kommununa.

2.3 Serstakar treytir

Tilgongdin er soleiðis háttað, at tilboðsgevarar lata kommununi tilboð inn upp á keyp av lendinum. 

Tilboðsgevari góðtekur, at økið einans kann verða nýtt til at byggja íbúðir, og annars verður selt, 

soleiðis sum tað er og fyriliggur (beset), og soleiðis sum tilboðsgevari hevur havt høvi at kanna økið.

2.4 Økið

Økið, sum verður boðið út til íbúðarbygging, er á matr.nr. 1108,1107 og parti av matr.nr. 1166c, 

Tórshavn, sum Tórshavnar kommuna eigur. Grundøkið, ið er til sølu, er tilsamans á leið 26.000 m2, sí 

fylgiskjal_01 Økið. 

Matrikklarnir liggja undir einum hamara, og hetta ger, at vatnið frá hamaranum ger lendið vátt. Tí 

skal regnvatnssavning/-seinking somuleiðis vera ein partur av byggiverkætlanini, soleiðis at vatnið 

framhaldandi kann seyra burtur.

Økið undir Fjalli liggur millum tveir býlingar, ið hava hvør sín bústaðardám. Sunnan fyri økið, ið verður 

boðið út, er býlingurin á Heimasta Horni við íbúðarhúsum, eystanfyri er býlingurin við Gráasteinsgøtu 

við sethúsum, og norðanfyri er býlingurin við Vesturgøtu við randarhúsum og íbúðarhúsum. Økið er 

tískil fjølbroytt, og fólk við ymiskum tørvi á bústøðum búleikast í økinum.



2.5 Atkomuvegur, ferðsla og parkering 

Sum nú er, er eingin vegatkoma til matrikklarnar, og treyt verður sett til, at vegatkoma til útstykkingina 

verður eftir Gráasteinsgøtu, sum sostatt verður sambindingarliður millum nýggju útstykkingina og 

býin. 

Treyt verður sett til keypara um at átaka sær allan kostnað av at gera veg gjøgnum matr. nr. 1108 

og 1107 og til matr. nr. 1170. Tórshavnar kommuna eigur eisini matrikkul 1170, sum somuleiðis er 

byggilendi.

Innanhýsis vegir, vendipláss, gongubreyt, parkering o. tíl. skal gerast sambært almennu byggisamtyktini 

fyri Tórshavnar kommunu og skal somuleiðis góðkennast av Tórshavnar kommunu. 

Kommunan kann í samráði við mennaran av økinum yvirtaka vegin, tá verkætlanin er liðug.

Farleið skal eisini knýtast í Rossagøtuna oman gjøgnum matr.nr. 1107 og 1166c og bindast í 

Marknagilsvegin sí fylgiskjal_01 Øki, frámerking ’Farðleið’. Hetta er somuleiðis ábyrgdin hjá keypara 

at rinda fyri og útinna. 

2.6 Fríøki

Fríøki til útstykkingina skal vera á parti av matr.nr. 1166c, ið liggur niðan fyri 1107, sí fylgiskjal_01 Øki, 

frámerking ’Fríøki´.

Í minsta lagi 10% av samlaðu víddini á økinum (2.600m2) skal gerast til frí-og uppihaldsøki sum partur 

av útstykkingini. Frí-og uppihaldsøki eiga at verða gjørd við lívd fyri veðri og vindi, umframt at 

hugsast skal um góðan sólargang. Eigararnir av ognunum eiga og reka frí-og uppihaldsøkið í felag. 

Keypari av grundøkinum skal skipa frí-og uppihaldsøkið sum part av verkætlanini, og skipanin skal 

góðkennast av kommununi. Kommunan ynskir tí, at tað í útstykkingini er hugsað um at skipa frí-og 

uppihaldsøkið soleiðis, at tað verður innbjóðandi, snøgt og væl frágingið.

2.7 Nøgd og stødd av íbúðum

Grundøkið til íbúðarbyggingina er uml. 26.000 m2. Við nýtslustigi á 0,8 gevur hetta eina gólvvídd á 

uml. 20.800 m2.

Verkætlanin skal hava hóskandi tal av búeindum. Tað merkir, at tað skulu ikki gerast ov nógvar 

smáar eindir. Kommunan ynskir at byggingin verður fjølbroytt í skapi við ymiskum bústaðarstøddum 

fyri at tryggja møguleika fyri fjølbroyttari fólkasamanseting, tó ikki minni enn 60 fermetrar. Tað er 

somuleiðis eitt ynski, at nakrar av íbúðunum eru rørslu- og eldravinarligar.

Hvussu nógvar íbúðir talan verður um, veldst um samlaðu skipanina av økinum í mun til fríøki og 

parkering, og harumframt skulu ásetingar um byggi- og nýtslustig fylgjast. 



2.8 Leiðingar

Kommunan leggur allar leiðingar (vatn, kloakk, streym og telefonsamband) beint inn um mark við 

lægsta ella mest hóskandi punkt. Verkætlanin skal bindast í og innanhýsis býta leiðingarnar.

Útstykkingin skal skipast við egnum reinsiverki.

2.9 Rusk

Ruskið skal skipast á felags ruskstøð fyri alla útstykkingina.

2.10 Orkuskipan

Orkuskipan fyri økið skal vera við atliti at grønari orkuskipan, t.d. jarðhitaskipan, orkusparandi 

hitapumpu ella øðrum.

3.0 Formligar treytir  
3.1 Tíðarætlan  

6. januar 2023: Kunngerð á heimasíðuni hjá kommununi

23. januar 2023: Seinasta freist at seta spurningar til útboðið

30. januar 2023: Kommunan svarar settum spurningum

13. februar 2023 kl. 12: Freist at lata tilboð inn

23. mars 2023: Býráðið tekur avgerð um innkomin tilboð

3.2 Gjøld

Keypari rindar sjálvur fyri hitaorkukeldu, íbinding og íbindingargjøld til allar veitingar umframt 

tinglýsingargjald fyri at fáa sundurbýtið framt hjá matrikkulmyndugleikanum.

3.3 Tilboð

Feløg við tilknýttum arkitekta-, verkfrøðinga- og lendisarkitektaráðgeva kunnu bjóða upp á 

verkætlanina.

Tilboðið skal latast inn talgilt á útboðsportalin saman við váttan frá peningastovni viðv. trygd fyri 

keypspeningi í seinasta lagi 13. februar 2023 kl. 12.00.

Spurningar í sambandi við uppgávuna og útbjóðingartilfarið kunnu sendast á útboðsportalin í seinasta 

lagi 23. januar 2023 og verða somuleiðis svaraðir inni á portalinum í seinasta lagi 30. januar 2023.

Fyri at kunna lata tilboð inn á útboðsportalin skal tilboðsgevi vera skrásettur sum brúkari. Øll kunning 

og samskifti verður frameftir á útboðsportalinum.



Eru fleiri tilboð innkomin 13. februar, verða tilboðsgevararnir kunnaðir um innkomnu boðini. 

Boðgevararnir fáa síðani møguleika at lata inn hægri boð, og skulu hesi vera kommununi talgilt í 

hendi saman við trygd fyri keypspeningi í seinasta lagi 20. februar 2023 kl. 15.

Tórshavnar kommuna tekur støðu til hægst innkomna boð á býráðsfundi í mars 2023.

Tórshavnar kommuna tilskilar sær rættin til at havna øllum tilboðum, eitt nú – men ikki avmarkað 

til – um Tórshavnar kommuna metir innkomnu boðini vera ov lág.

3.4 Fyrispurningar til søluna og útboðið:

Møguligir fyrispurningar viðvíkjandi útbjóðingini, mannagongd o.ø. kunnu setast skrivliga á 

útboðsportalin hjá Tórshavnar kommunu á

https//utbod.torshavn.fo

Fyrispurningar, sum verða mettir at hava yvirskipaðan áhuga fyri onnur, ið bjóða, verða svaraðir 

skrivliga. Harumframt verða fyrispurningar og svar løgd út í navnleysum líki á heimasíðuna.
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