
 

 

 
Býráðsfundur 
25. februar 2021 

Blað nr.: 129 
 

Formansins merki: 

 
 
 

Síða 129 av 73 

 

GERÐABÓK 
 

 

Dato:   25. februar 2021 Kl. 17:00   
Stað:   Býráðssalurin  
Málsnr: 48/21-70/21  
  
FUNDARLEIÐARI:  
Heðin Mortensen 
 

 

   
VIÐ LUTTØKU AV:   
Annfinn Brekkstein 
Tróndur Sigurðsson 
Kári Johansen 
Kristianna Winther Poulsen 
Súna Mørk 
Bjørg Dam 
Elsa Berg 
Jákup Dam 
Gunvør Balle 
Annika Olsen 
Birgir Nielsen 
Ruth Vang 
  

 

  
LUTTÓKU EISINI: LUTTÓKU IKKI: 
Bogi Jacobsen 
Eyðna Justinussen 
Jóan Petur Hentze 
Eyðfríð Jacobsen 
Barbara Vang 
 

 

  
SKRIVARI: PROTOKOLLFØRARI: 
Bjørgfríð Ludvig 
 

Magnus Dam 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
Býráðsfundur 
25. februar 2021 

Blað nr.: 130 
 

Formansins merki: 

 

Síða 130 av 73 

Innihaldsyvirlit  Síða 

Til viðgerðar 

48/21 21/00012-1 Mál beind í nevndir 2021 132 

49/21 14/05418-15 Afturkeyp av óbygdum grundstykki. Matr.nr. 135pt, Hoyvík. 134 

50/21 20/04794-3 Viðtøkur fyri eigarafelagið Berjabrekka 1. 136 

51/21 21/00391-2 Víðarisøla av matr. nr. 138s, Karlamagnusarbreyt, Hoyvík 138 

52/21 21/00545-1 Fundarskipan fyri Havnanevndina 140 

53/21 18/03264-1 
Umsókn um grundøkir til vardar bústaðir – Grundøki til 
barnaheim 

144 

54/21 18/03265-1 
Umsókn um grundøkir til vardar bústaðir – Grundøki til 
sambýli til fólk við menningartarni 

146 

55/21 17/01760-5 
Umsókn um byggiloyvi til bygning á matr. nr. 161b, 185c og 
156, Tórshavn. undir Bryggubakka og Rektaragøta 

148 

56/21 18/00992-1 Lendisgøtur 156 

57/21 21/00407-1 Miðbýarætlan - Havnará 161 

58/21 19/02587-1 
Nýggj serstøk byggisamtykt á Lambatrøðni, matr. nr. 157a, 
Argir 

164 

59/21 20/04243-1 Endurskoðan av byggisamtyktunum fyri bygdirnar 167 

60/21 20/04650-3 
Áheitan um at broyta byggisamtyktina fyri matr. nr. 1175i, 
Tórshavn 

170 

61/21 18/03468-1 Skipan av Stórutjørn 173 

62/21 20/04492-1 
Tíðaravmarkað starv til skráseting av oljutangum ísv. krøv í 
kunngerð nr. 124 um oljutangar 

179 

63/21 21/00462-2 
Forkanningar av fjalli í sambandi við tunnil millum Villingadal 
og Hotel Føroyar 

182 

64/21 20/00827-1 Orkumál 2020 – Gøtuljós 185 

65/21 20/03621-37 Dagføring av kloakk leiðingum Mikkjalstrøð, Tórshavn 186 

66/21 20/03740-16 Baraldsgøta 2 - grót rapar 188 

67/21 20/04720-6 Keyp av lendi frá matr. nr. 1362u til vegin Baraldsgøtu. 190 

68/21 21/00010-1 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2021 192 

69/21 21/00394-3 Innskriving skúlaárið 21/22 194 

70/21 20/04145-1 Val av kommunustýrisumboðum í skúlastýrini 198 



 

 
Býráðsfundur 
25. februar 2021 

Blað nr.: 131 
 

Formansins merki: 

 

Síða 131 av 73 

    

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Býráðsfundur 
25. februar 2021 

Blað nr.: 132 
 

Formansins merki: 

 

Síða 132 av 73 

Til viðgerðar 

48/21 Mál beind í nevndir 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 28.01.2021 38/21 21/00012-1 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 48/21 21/00012-1 

 
 
 
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 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli:  
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Býráðsfundur 28. januar 2021: Einmælt samtykt. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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49/21 Afturkeyp av óbygdum grundstykki. Matr.nr. 135pt, Hoyvík. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 17.02.2021 12/21 14/05418-15 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 49/21 14/05418-15 

 
 
 
Upprunin til málið Kommunan hevur rykt eigara av matr.nr. 135, pt, Hoyvík, viðvíkjandi byggifreist.  
 
Lýsing av málinum Grundstykkið er til víddar 318m2, og er planerað, men annars óbygt.  
 
Skeytið er tinglýst. 14.12.2017.  Søluprísur kr. 518.976,00  
 
Kommunan hevur rykt uppá byggifreist, og hevur eigari boðað frá, at hann hevur ikki møguleika til at 
byggja sethús á grundstykkið.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
Kommunustýrislógin. Kunngerð nr. 122 frá 22. Desember 200 um alment útboð av kommunalari ogn.  
Tinglýstir servituttir.  
Reglur fyri viðgerð av umsókn um útlutan av fastari ogn til egnan privatan bústað. 
 
Grein 5 í skeytinum ásetur.  
Byggingin skal vera byrja innan 1 ár frá tí, at byggibúningin er liðug og klárt er at byggja á stykkinum. 
Byggingin skal vera liðug og byggiváttan útskriva í seinasta lagið 2 ár frá tí, at byggibúningin er liðug og 
klárt er at byggja á stykkinum. Annars tilskilar kommunan sær rætt til at krevja stykkið aftur  móti, at 
keyparin fær keypspeningin og tað, hann hevur goldið fyri byggibúning, afturgoldið uttan rentur. Fellur 
stykkið aftur av hesi orsøk, og keyparin hevur byrjað bygging, kann hann fáa prógvaðar útreiðslur 
endurgoldnar í tann mun, tað gjørda arbeiðið kemur seljaranum ella øðrum keypara av sama stykki til 
góðar. Kommunan rindar ikki møguligar útreiðslur til tinglýsing. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Talan er um útstykking, Oman Gil, og er skeytið tinglýst í desember 2017.  
 
Sostatt er talan um eina “ gamla “ útstykking sum fyri tíð síðani er endað. 
 
At fremja eina nýggja útlutan so hvørt sum grundstykkir koma innaftur, verður mett trupult og 
umsitingarliga krevjandi. 
 
Mett verður at stykkini so hvørt sum tey koma innaftur, í fyrsta lagið kunnu bjóðast møguligum 
umsøkjarum við bráfeingis tørvi, og í øðrum lagi verða seld í fríðari sølu, til ásettan minsta prís, sum 
verður samsvarandi meting frá meklara, tó ongantíð fyri lægri prís enn afturkeyps prís.  
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl. Kortskjal. 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
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 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at keypa grundstykkið aftur frá eigara, og at 
afturrinda eigara uppruna keypsprísin kr. 518.976,00  
Vísandi til skeytisásetingarnar, rindar seljari útreiðslur til tinglýsing.  
 
Tá ið kommunan er tinglýstur eigari av grundstykkinum, verður grundstykkið í fyrsta lagi bjóða møguligum 
umsøkjara við bráfeingis tørvi, og í øðrum lagi lýst til sølu hjá ognarmeklara.  
 
 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið. 

 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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50/21 Viðtøkur fyri eigarafelagið Berjabrekka 1. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 17.02.2021 14/21 20/04794-3 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 50/21 20/04794-3 

 
 
 
Upprunin til málið: Umbøn frá sakførara eigarafelagsins dagfest 22. desember 2020.  
 
 
Lýsing av málinum. Sakførari Eigarafelagsins, hevur sent kommununi umbøn um góðkenning av 
nýggjum viðtøkum fyri Eigarafelagið Berjabrekka1.  
 
Nýggju viðtøkurnar verða tinglýstar, samstundis sum gomlu viðtøkurnar verða avlýstar.  
 
Sakførari upplýsir, at nýggju viðtøkurnar eru samtyktar á aðalfundi í eigarafelagnum og endaliga 
samtyktar á eykaaðalfundi 17. desember 2020.  
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl. Umsókn frá sakførara, viðtøkur fyri Eigarafelagið Berjabrekka 1, og Eykaaðalfundarfrásøgn 17. 
desember 2020.  
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at góðkenna nýggju viðtøkurnar fyri 
eigarafelagið Berjabrekka 1, soleiðis sum tær eru samtyktar á eykaaðalfundi felagsins 17. desember 2020.  
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Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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51/21 Víðarisøla av matr. nr. 138s, Karlamagnusarbreyt, Hoyvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 17.02.2021 16/21 21/00391-2 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 51/21 21/00391-2 

 
 
 
Upprunin til málið 
Umsókn frá eigara.  
 
Lýsing av málinum:  
Grundstykkið Karlamagnussarbreyt 15. Matr.nr. 138s, Hoyvík.  
Vídd á grundstykki 398m2, harav byggifelt 261m2.  
Søluprísur kr. 466.238,- Skeytið tinglýst 09.10.2015 
 
Eigari søkir um at fáa heimild til at flyta grundstykki í nýstovnað felag Sp/f SP Holding, sum ætlandi 
byggir bygning á grundstykkinum. 
 
Sambært máli 20/04114, fyriliggur umsókn um byggiloyvi til bygning í tveimum hæddum á 
grundstykkinum. Talan er um bygging av 4 íbúðum umframt klinik/handil.   
 
Sambært grein 3 í upprunaskeytinum, bindur eigarin seg til at byrja sína bygging innan 2 ár frá tí, at 
skeytið er tinglýst, og kann eigarin ikki selja stykkið víðari uttan góðkenning frá kommununi, fyrr enn 
bygningur sum kommunan kann góðkenna, er bygdur á byggifeltið frá Karlamangussarbreyt og í minsta 
lagi 6 metrar inn.  
 
Lógir, ásetingar o.a. Skeytisásetingar.  
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
 
Skjøl. Kortskjal. Umsókn frá eigara.  
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli:  
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Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at geva umsøkjara heimild til at selja grundstykkið til 
nýtt felag. Ein treyt fyri heimildini er at víðarisølan verður til sama prís sum upprunaskeytið kr. 466.238,- og vísir til 
verandi tinglýstar servituttir.  
 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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52/21 Fundarskipan fyri Havnanevndina 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Havnanevndin 09.02.2021 3/21 21/00545-1 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 52/21 21/00545-1 

 
 
 

Fundarskipan fyri Havnanevndina 
 (NEVNDARARBEIÐI) 

 
MANNING OG MÁLSØKI 

§ 1 
 
1. petti. Í kommunustýrisskipanini eru reglur um manning og málsøki havnanevndarinnar ásettar í 5. 
parti, grein 30, og reglur um íleggingararbeiði ásettar í 3. parti, grein 11. og eru tær endurgivnar aftast.  
 

FUNDIR HAVNANEVNDARINNAR 
§ 2 

 
1. petti. Fundir nevndarinnar eru fyri afturlatnum hurðum.  
 

§ 3 
 

1. petti. Á fyrsta nevndarfundi í valskeiðinum skipar nevndin seg við formanni og næstformanni. Fyri at 
val skal verða bindandi krevst, at nevndin er fullmannað.  
 

§ 4 
 

1. petti. Á seinasta vanliga nevndarfundi í álmanakkaárinum ásetur nevndin, nær vanligir fundir verða í 
komandi ári, og hvar hesir verða hildnir.  
2. petti. Heldur nevndarformaðurin ella ein meiriluti av nevndarlimum tað vera neyðugt, verður boðað til 
eykafundar í nevndini.  
 

§ 5 
 

1. petti. Nevndarlimir hava skyldu at møta á nevndarfundum. Ber ikki til hjá limi at koma á fund, boðar 
hann formanninum frá, áðrenn fundurin byrjar.  
Nevndarformaðurin ger av, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi eru loknar.  
2. petti. Nevndarformaðurin kann geva øðrum persóni - umframt kommunustjóra, havnarmeistara og/ella 
fundarskrivara - atgongd, um tað er ynskiligt til tess at fáa meira at vita um málið.  
Stjórarnir hava atgongd eftir tørvi.  
3. petti. Á hvørjum fundi verður skrivað í gerðabókina, hvørjir limir ikki vóru til staðar, og nær limir koma.  
4. petti. Noyðist limur at fara av fundi, skal hann boða formanninum frá, og verður ført í gerðabókina, 
nær limur fer.  
 

FUNDARSKRÁ 
§ 6 

 
1. petti. Nevndarformaðurin skipar fyri, at fundarskrá verður send limunum og borgarstjóranum í 
seinasta lagi 3 dagar frammanundan, at vanligur fundur skal verða. Formaðurin fyrireikar fundin.  
2. petti. Um nevndarlimur í seinasta lagi 8 dagar framman undan vanligum fundi skrivliga hevur biðið um 
viðgerð av einum máli, setir nevndarformaðurin hetta mál á skránna.  
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§ 7 
 

1. petti. Tá eitt mál er sett á fundarskránna til ein vanligan fund, skal hetta lýsast í stuttum, styðjað 
við møguligum tilmæli. Neyðugt tilfar, sum greiðir nærri frá málinum, skal - um slíkt ikki longu er 
sent limunum - vera til taks á kommunuskrivstovuni í minst 3 gerandisdagar framman undan 
fundinum. Eitt yvirlit yvir málini skal samstundis vera til skjals.  

2. petti. Trúnaðartilfar, sum sent er limum saman við fundarskrá ella flýggjað út á fundi, skal latast inn 
aftur eftir nýtslu.  
3. petti. Samstundis sum boðað verður til eykafundir í nevndini, letur nevndarformaðurin í so stóran mun 
sum gjørligt nevndarlimirnar vita, hvørji mál skulu viðgerast á fundinum.  
4. petti. Nevndarlimur, ið hevur tørv á at fáa upplýsingar og tekniskan stuðul frá kommunalu fyrisitingini í 
sambandi við málsviðgerðina, fær hesa við at venda sær til kommunustjóran.  

VIÐTØKUFØRI 
§ 8 

 
1. petti. Nevndin er viðtøkufør, tá ið í minsta lagi 3 av nevndarlimunum eru á fundi.  
 

 
 

FUNDARLEIÐSLA 
§ 9 

 
1. petti. Nevndarformaðurin, og um honum berst frá, næstformaðurin leiðir fundirnar, stýrir orðaskiftinum 
og ansar eftir, at fundirnir fara sømiliga fram. Hann leggur fram fundarskrá og ger av, hvussu teir 
spurningar, atkvøtt verður um, skulu verða orðaðir.  
2. petti. Limirnir eiga at lýða avgerðir formansins, tá ið tað snýr seg um at halda neyðugt fundarskil. Er 
limur 2 ferðir á sama fundi biðin um at fara siðiliga fram, kann formaðurin nokta honum at fáa orðið aftur 
á fundinum.  
3. petti. Um so er, at limur ikki ger eftir boðum formansins, tá ið hann hevur tikið orðið frá honum, ella 
óskil kemur í, kann formaðurin leggja niður fundin, ella um neyðugt slíta fundin.  
4. petti. Uppskot, sum koma fram undir orðaskiftinum, verða latin formanninum.  
 

FRAMLØGA AV MÁLUM 
§ 10 

 
1. petti. Nevndarformaðurin ger av, í hvørji raðfylgju málini koma til viðgerðar, og hann kann víkja frá 
raðfylgjuni á fundarskránni.  
 

GEGNI 
§ 11 

 
1. petti. Um viðurskiftini eru so, at ivi kann vera um gegni (habilitetin) hjá einum limi, skal hann siga 
formanninum frá hesum. Eisini kann ein limur reisa spurningin um gegni hjá øðrum limi.  
2. petti. Nevndin ger av við atkvøðugreiðslu, um eitt mál er slíkt áhugamál hjá einum limi, at hann ikki 
eigur at taka lut í málsviðgerðini. Um so er, at nevndin ger av, at limur er ógegnigur, skal limurin fara av 
fundinum, meðan málið verður viðgjørt og avgreitt. Limur kann tó vera við at viðgera egnað gegnið.  
Tiltakslimur hjá nevndarlimi eigur at fáa fundarboð, um nevndarlimur gerst ógegnigur.  
3. petti. Hevur tiltakslimur ikki fingið fundarboð í tí føri, nevndin ger av, at limur er ógegnigur, kann málið 
verða flutt til næsta fund, uttan so at 3 av teimum møttu nevndarlimunum eru ímóti, ella um málið ikki tolir 
at bíða.  
 

ATKVØÐUGREISLA 
broytingar- og eykabroytingaruppskot 

§ 12 
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Nevndarlimir kunnu bert taka lut í atkvøðugreiðslum nevndarinnar, um teir persónliga eru til staðar, 
meðan hesar fara fram.  
 

§ 13 
 

1. petti. Atkvøðugreiðsla fer fram við at rætta hondina upp. Er atkvøðugreiðslan eftir formansins tykki 
ógreið, letur hann nevndina atkvøða av nýggjum.  
2. petti. Avgerðir verða tiknar við vanligum atkvøðumeirluta, um ikki annað er fyriskipað í lóggávuni. Eitt 
uppskot er samtykt, tá ið fleiri atkvøður eru fyri enn ímóti. Standa atkvøðurnar á jøvnum, er uppskotið 
fallið.  
3. petti. Heldur formaðurin, at allir limir eru samdir, kann hann gera kunnugt, at málið er samtykt uttan 
atkvøðugreiðslu. Mælir limur tá í somu løtu ímóti, verður tó vanlig atkvøðugreiðsla.  
4. petti. Nevndarlimur kann ikki sleppa sær undan ábyrgd við ikki at greiða atkvøðu.  
5. petti. Avgerð, sum nevndin hevur tikið, kann ikki á sama fundi verða broytt, uttan so at allir limir, ið 
vóru á fundi, tá avgerðin varð tikin, eru samdir um hetta.  
6. petti. Nevndarlimur kann sambært § 32 í kommunustýrislógini, áðrenn ein nevndaravgerð verður sett í 
verk, krevja, at málið verður lagt fyri býráðið til avgerðar.  
 

GERÐABÓKIN (O.A.) 
§ 14 

 
1. petti. Avgerðir nevndarinnar verða á fundinum skrivaðar í gerðabókina av fundarskrivaranum. 
Formaðurin sigur, hvat skrivast skal.  
2. petti. Limur kann krevja sína serstøðu í stuttum skrivaða í gerðabókina. Snýr tað seg um mál, ið skulu 
sendast til annan myndugleika, kann hann eisini krevja, at myndugleikin verður kunnaður um, hvat 
skrivað er í gerðabókina.  
3. petti. Formaðurin ansar eftir, at allar nevndarsamtyktir verða førdar í gerðabókina, og at henda 
nágreiniliga endurgevur, hvussu atkvøðugreiðslan í hvørjum máli sær fór fram og lýsir hvørjir limir, ið 
atkvøddu fyri ella ímóti ella ikki greiddu atkvøðu.  
4. petti. Tá fundur er lokin, verður gerðabókin lisin upp og undirskrivað av nevndarlimunum, sum hava 
verið á fundinum. Limirnir kunnu ikki við at vísa til atkvøðugreiðslu sína ella av øðrum orsøkum bera seg 
undan at skriva undir gerðabókina.  
 

VIÐVÍKJANDI FATAN AV HESI FUNDARSKIPAN 
§ 15 

 
Limir hava skyldu til at halda seg til avgerð formansins viðvíkjandi spurningum um, hvussu tað, ið ásett 
er í hesi fundarskipan, skal skiljast. Málið kann tó leggjast fyri nevndina á næsta fundi.  
 

FUNDARSKIPANIN 
§ 16 

 
1. petti. Henda fundarskipan kemur í gildi beinanvegin, hon er góðkend av býráðnum.  
2. petti. Broytingar og ískoyti til hesa fundarskipan kunnu tó verða góðkend av nevndini, uttan at málið 
verður lagt fyri býráðið aftur, sbr. § 29, stk. 3 í kommunustýrislógini.  
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Sambært § 1, 1. petti: 
Úr 5. parti í kommunustýrisskipanini 

§ 30 
 

Havnanevndin 
 
 
1. petti. Havnanevndin hevur 5 limir 
 
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki: 
1. Tórshavnar havn 

2. Smábátahavnir 

3. Vinnuvirksemið og vinnubygningar á havnaøkinum 

4. Fiskivinna 

5. Oljuvinna 

6. Cruise/ferðamannaskip 

 
3. petti. Nevndin fyrisitur bíðilistar til pláss í smábátahavnum og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu 
verða gjørd í hesum sambandi. 
 
4. petti. Nevndin fyrisitur býráðsins vegna peningaviðurskiftum og roknskaparhaldi hjá vinnuhavnum og 
smábátahavnum samsvarandi teimum til eina og hvørja tíð galdandi roknskaparreglum og reglum 
viðvíkjandi fyrisiting av havnum o.ø. 
 
Roknskaparhaldið hjá vinnuhavnum og smábátahavnum skal haldast hvørt sær. 
 
Loyvt er ikki at rinda møguligt hall av rakstri av smábátahavnum v.m. av inntøkum hjá vinnuhavnum. 
 

Úr 3. parti í kommunustýrisskipanini 
§ 11 

 
1. petti. Hendir tað, at ein nevnd hugsar um at fremja ætlanir, ið nerta við arbeiðsøkið hjá aðrari nevnd, 
verða samráðingar at fara fram við hesa ella ummæli fingið frá hesi nevnd, áðrenn ætlanirnar verða 
settar í verk. Um neyðugt luttaka fíggjarnevndin og borgarstjórin í samráðingunum.  
 
2. petti. Hvør nevnd sendir, um fíggjarnevndina, tilráðing til býráðið viðvíkjandi íleggingararbeiði, ið hoyrir 
undir hennara fyrisitingarøki.  
 
 
 
 
Havnanevndin 09. februar 2021: Samtykt. 

 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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53/21 Umsókn um grundøkir til vardar bústaðir – Grundøki til barnaheim 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 10/21 18/03264-1 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 53/21 18/03264-1 

 
 
 
Upprunin til málið: 
Almannaráðið heitti í 2017 á Tórshavnar kommunu um at útvega grundøkir til vardar bústaðir í Tórshavn. 
Víst varð til bráðfeingis tørvin á nýggjum og tíðarhóskandi vardum bústøðum og bústovnum, og ynskti 
Almannaráðið tá 4 grundøkir í Tórshavn, íroknað Argir og Hoyvík. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur: 
Umsitingin umrøddi spurningin um økir til Almannaráðið í tráð við býarskipanina og vísti tá á eitt øki við 
Millum Gilja í Hoyvík. Sambært meting til eitt nýtt barnaheim var talan um bygging áljóðandi 2000-2500 
m2, og var sostatt tørvur á einum uml. 8000 m2 stórum grundstykki til endamálið.  
 
Almannaráðið hevur í nýggja árinum sent kommununi kunning um, at ætlanin at byggja nýtt barnaheim er 
slept. Hóast ongin ítøkilig ætlan fyriliggur, vísir Almannaráðið í kunningini á, at tey eru áhugað í økinum til 
møguligar aðrar verkætlanir. Grundað á at verkætlanin at byggja nýtt barnaheim er slept, og at 
Almannaráðið ynskir økið til annað enn ætlaða endamálið, verður mett, at økið við Klingruna ikki skal liggja 
tøkt hjá Almannaráðnum at ráða yvir. Hóskandi hevði verið, at hetta økið nú varð tikið við í yvirskipaðu 
hugsanina í tráð við býarmenningina av Stórutjørn og nærumhvørvinum, og at umsitingin finnur møguligar 
aðrar staðsetingar til Almannaráðið, um tørvur er á fleiri grundøkjum. 
 
Umsitingin vísti á økið við Millum Gilja út frá fleiri býarskipanarligum hugsanum, sum t.d. at eitt barnaheim 
hevði hóskað væl í einum øki, sum longu er merkt av at vera bústaðarøki við barnafamiljum, samstundis 
sum tað liggur nakað fjalt niðri í dalinum aftan fyri raðhúsini Millum Gilja. Eisini er økið umringað av sera 
vakrari náttúru við Hoydalsá sum nærmasta granna, sum eyðsæð leggur upp til spæl og rekreatión. Hesi 
viðurskifti vórðu eisini umrødd við Almannaverkið og brúkarar sum týdningarmikil í sambandi við endamálið 
at byggja nýtt barnaheim.  
 
Lógir, ásetingar o.a.: 
Økið, sum er partur av matr. nr. 140a, er fevnt av A1 økisásetingini í almennu byggisamtyktini fyri 
Tórshavnar kommunu, sum er ætlað til stakhús, tvíhús, raðhús og tílíkar bústaðir til eitt húski.  
 
Upplýsingar frá umsitingini: 
Økið, sum er partur av matr. nr. 140a, er fevnt av A1 økisásetingunum í almennu byggisamtyktini fyri 
Tórshavnar kommunu. Byggisamtyktin loyvir tí ikki virkseminum hjá Almannaráðnum uttan so at ein 
broyting í byggisamtyktini fer fram. Harumframt skal nýggj serstøk byggisamtykt gerast í sambandi við 
útstykkingina.   
 
Økið er eisini partur av einum størri matrikli, og neyðugt er at frámatrikulera eitt hóskandi øki til eitthvørt 
endamál.  
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið: 
Umsókn um grundøkir til vardar íbúðir, journal nr. 17/00903. 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum: 
Krevur eina broyting í byggisamtyktini til endamálið hjá Almannaráðnum.  
 
Umhvørvisárin: 
Einki. 
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Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum): 
Hevur ikki verið til viðmerkingar hjá øðrum.  
 
Skjøl: 
Økið við Millum Gilja.pdf, journal nr. 18/03264-11. 
 
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 umsitingin finnur annað hóskandi grundøki til tørvin hjá 
Almannaráðnum, tá Almannaráðið hevur tørv á einum stykki, og at beina málið í býráðið. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 

 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um uppskot frá Ruth Vang um at beina málið aftur í byggi- 
og býarskipanarnevndina, ið varð einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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54/21 Umsókn um grundøkir til vardar bústaðir – Grundøki til sambýli til fólk 
við menningartarni 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 11/21 18/03265-1 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 54/21 18/03265-1 

 
 
 
Upprunin til málið:  
Almannaráðið heitti í 2017 á Tórshavnar kommunu um at útvega grundøkir til vardar bústaðir í Tórshavn. 
Víst varð til bráðfeingis tørvin á nýggjum og tíðarhóskandi vardum bústøðum og bústovnum, og ynskti 
Almannaráðið tá 4 grundøkir í Tórshavn, íroknað Argir og Hoyvík.  
 
Lýsing av málinum – samandráttur: 
Umsitingin umrøddi spurningin um økir til Almannaráðið í tráð við býarskipanina og vísti tá á eitt øki við 
Klingruna í Hoyvík. Sambært meting til eitt nýtt sambýli til fólk við menningartarni, skuldi hetta fevna um 
pláss til 16-20 búfólk. Ynskið var at byggja eitt hús við smærri eindum (4-5 fólk) og til fólk við rørslutarni, 
og var talan um eitt hús í einari hædd við einum nýtslustigi áljóðandi 1.000 m2. 
 
Almannaráðið hevur í nýggja árinum sent kommununi kunning um, at ongin ítøkilig ætlan fyriliggur 
viðvíkjandi ætlaðu byggingini á økinum, og ilt er at siga, um tað verður í hesum samgonguskeiðinum. 
Almannaráðið heitir tó í kunningini um, at kommunan framhaldandi letur grundstykkið vera tøkt til 
Almannaráðið at byggja vardar bústaðir eins og teir nýggju bústaðirnir á Mýrini í Hoyvík (18 búfólk). 
Grundað á at ongar ítøkiligar ætlanir eru um at byggja nýtt sambýli í løtuni verður mett, at økið við Klingruna 
ikki skal liggja tøkt hjá Almannaráðnum at ráða yvir.  
 
Í sambandi við staðsetingina av umlættingar- og rehabiliteringsdeplinum fyri endan á Rólantsgøtu og 
ætlaðu útstykkingina á Stórubrekku varð eisini víðkað um frílendið við Dalin Langa. Frílendið, sum er fevnt 
av D1 ásetingini í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, fevnir nú eftir broytingina í 
byggisamtyktini um ein grønan geira frá Hoyvíkar kirkju og niðan til nýggja kirkjugarðin vestanfyri býlingin 
Inni á Gøtu.  
 
Í sambandi við býarskipanina í Hoyvík er økið við Klingruna í dag ein natúrligur partur av grøna geiranum. 
Hóskandi hevði verið, at hetta økið varð lagt afturat grøna geiranum, og at umsitingin finnur møguligar 
aðrar staðsetingar til Almannaráðið, um tørvur er á fleiri grundøkjum.  
 
Lógir, ásetingar o.a.: 
Økið, sum er partur av matr. nr. 135fe, er fevnt av A3 økisásetingini í almennu byggisamtyktini fyri 
Tórshavnar kommunu, sum er ætlað til blandaða bústaða- og mistaðabygging, har loyvt er at hava handlar, 
smáhandverk og minni virkir, skrivstovur, samkomuhús, heilsubótarhøli og tílíkt. 
 
Upplýsingar frá umsitingini:  
Um økið við Klingruna skal gerast partur av frílendinum og grøna geiranum, er neyðugt at broyta 
økisásetingina fyri økið í almennu byggisamtyktina fyri Tórshavnar kommunu.  
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið:  
Umsókn um grundøkir til vardar íbúðir, journal nr. 17/00903. 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum: 
Einki. 
 
Umhvørvisárin: 



 

 
Býráðsfundur 
25. februar 2021 

Blað nr.: 147 
 

Formansins merki: 

 

Síða 147 av 73 

Bygging er loyvd á økinum í dag, men við eini broyting í byggisamtyktini kann økið gerast til frílendi og 
talan verður sostatt um órørda náttúru.  
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum): 
Hevur ikki verið til viðmerkingar hjá øðrum.  
 
Skjøl: 
Økið við Klingruna í Hoyvík.pdf, journal nr. 18/03265-5. 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☒ 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til: 

- at umsitingin finnur annað hóskandi grundøki til tørvin hjá Almannaráðnum, tá Almannaráðið hevur tørv á 
einum stykki 

- at broyta byggisamtyktina fyri økið við Klingruna, soleiðis at økið verður fevnt av D1 ásetingini í almennu 
byggisamtyktini  

- at beina málið í býráðið. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um uppskot frá Ruth Vang um at beina málið aftur í byggi- 
og býarskipanarnevndina, ið varð einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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55/21 Umsókn um byggiloyvi til bygning á matr. nr. 161b, 185c og 156, 
Tórshavn. undir Bryggubakka og Rektaragøta 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 13.09.2017 166/17 17/01760-5 

2 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.11.2017 197/17 17/01760-5 

3 Byggi- og býarskipanarnevndin 30.05.2018 134/18 17/01760-5 

4 Byggi- og býarskipanarnevndin 18.05.2020 85/20 17/01760-5 

5 Tekniska nevnd 08.09.2020 38/20 17/01760-5 

6 Fíggjarnevndin 16.09.2020 225/20 17/01760-5 

7 Byggi- og býarskipanarnevndin 16.12.2020 247/20 17/01760-5 

8 Býráðsfundur 17.12.2020 322/20 17/01760-5 

9 Tekniska nevnd 08.02.2021 14/21 17/01760-5 

10 Fíggjarnevndin 17.02.2021 31/21 17/01760-5 

11 Býráðsfundur 25.02.2021 55/21 17/01760-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
SNA Arkitektar søkja vegna eigaran, um byggiloyvi at gera hotellíbúðir á omanfyri nevndu ognum. 
 
Á niðastu hæddini verður útvent virksemi og parkeringskjallari og á teimum ovaru hæddum 13 hotelíbúðir.       
 
Talan er 4 samanbygdar lonir við saðiltekjum, sum eru sneiddar 90° í mun mun til verandi bygging í røðini. 
 
Umsøkjarin vísir á, at til ber at minka um skuggaárinini á sethúsaøki eystanfyri, við sneiðingini og vil tað 
tæna sethúsaøkinum eystanfyri. 
 
Hæddin á bygninginum er ásett í mun til hægsta punkt á vegnum við tað norðasta matrikulmarkið. 
 
Ein geiri við einari trappu verður millum bryggjuna og Rektaragøtu sum kemur at knýta reyni og bryggjuna 
saman. 
 
Inngongdir til íbúðirnar verða bæði frá Rektaragøtu og trappuni. 
 
Sí annars frágreiðing í umsóknartilfarinum 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
Økið liggur í 2. Grundumráði í almennu byggisamtyktini og í eindini D1 í serstøku byggisamtyktini nr. 4 fyri 
Tinganes og gomlu Havnina. 
 
Í almennu byggisamtyktini er ásett í kap. 4, §3: 
 
2. grundumráði verður alt, sum tað er lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging. Miðstaðabyggingin 
má einans vera hús, sum heilt ella lutvís verða innrættað til handlar, smáhandverk, skrivstovur, stovnar, 
samkomuhús, heilsubótarhøli og tílíkt. 
 
Í serstøku byggisamtyktini nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina er ásett fyri eindina D2: 
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2. gr. Nýtsla økisins, eindirnar D: Vinnulívsendamál: 

a. Eindirnar D1 og D2 skulu við teimum undantøkum, ið niðanfyri eru nevnd, einans verða nýttar til 
vinnulívsendamál og byggingin skal vera kannað skrivstovu-, umsitingar-, og handilsvirksemi, 
serstakliga tílíkum, ið hevur við havnina og fiskivinnu at gera. Eisini kann býráðið loyva at byggingin 
verður nýtt til goymslur og pakkhús. Uttandura goymslur kunnu bert verða gjørdar við serloyvi frá 
býráðnum. 

b. Í ovastu húsahædd er loyvt at innrætta íbúðir. 
c. Á ognunum kann ikki verða framt nakað slag av virki, sum við roki, royki, deymi, gangi ella ristingum 

ella sum við útsjónd síni, ella á annan hátt eftir meting býráðsins kann vera teimum, sum uttanum 
búgva, til ampa. 

d. Í D1 økinum skal niðasta hædd í bygninginum hava útvent virksemi, t.d. kafé, matstova, handil v.m. 
 
5. gr. Stødd og staðseting húsanna o.a., Eindirnar D 

a. Byggingin skal verða løgd í tey á fylgiskjalið IV strikumerktu byggiøkini og skulu bygningarnar innan 
byggiøkini verða samanbygdir. Byggiøkini skulu, er tað gjørligt, byggjast fult. 

b. Í eindini D1 skal hæddin á bygninginum, roknað frá hægsta jørðildi móti vegnum a-b til yvirgrindina 
(har húsasíðan og tak koma saman, skjøldrar ikki íroknaðir) ikki vera minni enn 3 m og ikki meira 
enn 4 m. 

c. Í eindini D2 skal hæddin á bygninginum, roknað frá bryggjuni til yvirgrindina ikki vera meira enn 9 
m. 

d. Í eindini D1 skulu yvirgrindir og mønur vera javnfjarar við vegin a-b. Í báðum endunum D skal 
reisingin vera millum 30° og 45° reyst. Loyvt er at seta kvistar um so er at teir samsvara við 
vegleiðandi skurðir, sum sýndir eru á fylgiskjalið IV. 

e. Ikki er loyvt á ognunum at byggja bilskúrar, úthús og onnur tílík smáhús. 
f. Leiðingaløg skulu sum meginregla verða løgd í samsvari við vegleiðandi skipanina, sum sýnd er á 

fylgiskjalið III, ið er til skjals hjá býarverkfrøðingarskrivstovuni. 
 
6. gr. Útsjónd húsanna 

a. ......Allar lýsingar, eisini í eindunum D skulu vera góðkendar av serstaka byggiráðnum. 
e. Í eindunum D1 og D2 skulu til framsíður, skjøldrar og tekjur ikki nýtast litir og tilfar, ið eftir meting 

serstaka byggiráðsins kann lýta økið. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Viðv. mønuni: 
Ásetingin er púra greið við hvønn veg mønin eigur at venda. Tað sum tó kann tala fyri at mønan verður 
sneidd 90 stig, er, at skuggaárini á bústaðarøki eystanfyri verður minni og bygningurin tykist opnari. 
   
Viðv. parkeringsplássum: 
Tað er ikki ynskiligt, at økja um ferðsluna eftir bryggjuni í Vágsbotni, heldur tvørtur ímóti. Útvenda virksemið 
í økinum er ætlað fólki og ikki bilum. Talið av parkeringsplássum í krevst sambært bygningskunngerðini 
2017, rúmast ikki á ognini og í og tískil mugu nøkur parkeringspláss finnast aðrastaðni. Fyribils verður víst 
til Skálatrøð og annars almenn parkeringspláss í økinum.  Á niðastu hæddini vera tó nøkur 
parkeringspláss. 
 
Viðv. byggiøkinum: 
At bygt verður út um byggiøki er natúrligt í mun til grannabygningarnar og verandi bryggju.  
Byggiøkini eru teknaði fyrst í 70-árunum og eru, at síggja til, tillagað táverandi sjólinju. Í dag er bryggjan 
útbygd og plássið er betur millum bygningar og bryggjukant enn áður. 
 
Viðv. hæddini: 
Tá talan er um fleiri matriklar er vanligt, at hæddin verður ásett í mun til hægsta punkt á vegnum 
(Rektaragøtu) út fyri hvønn einstakan matrikul.   
Verða matriklarnir 168b, 168a, 161b, 185c og 156 harafturímóti lagdir saman, er støðan ein onnur og 
hæddin verður í tráð við beinleiðis orðingina í byggisamtyktini. 



 

 
Býráðsfundur 
25. februar 2021 

Blað nr.: 150 
 

Formansins merki: 

 

Síða 150 av 73 

   
Um verkætlanin skal bera á mál, má kommunan játta at selja uml. 45 m2 burturav matr. nr. 201. 
 
Serstaka byggiráðið kemur við sínum tilmæli mánadagin 11. september, og verður tað lisið upp á fundinum. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 

1. Mønurnar venda skeivan veg 
2. Byggingin fer út um byggiøki í fylgiskjalið IV 
3. Hæddin er ásett í mun til norðasta hornið á  matr. nr. 168a 
4. Nøgd av parkeringsplássum er ikki nøktandi í mun til ásetingarnar í kap. 2 í Bygningskunngerðini 

2017. 
 
Umhvørvisárin 
Viðgjørt eftir umhvørvisflokking 1 
 
Fíggjarlig viðurskifti 
 
Viðmerkingar frá øðrum deildum 
Vísandi til ásetingina um at møn skal liggja javnfar við vegin, vil býarskipanardeildin vísa á, at talan er um 
eina býarskipanarliga linju, ið er løgd út eftir økinum frá innasta til uttasta bygning. Ásetingin leggur upp til, 
at bygningarnir eru partur av einum framhaldandi strekki og heild - við at tekjurnar hava sama rætning, har 
uppskotið víkir frá við at bróta hetta mynstrið og heildarmyndina. 
 
Harafturat verður víst á, at framsíðurnar á Rektaragøtu minna kanska ov nógv um bústaðarbyggingina í 
býlingunum Inni á Gøtu og Millum Gilja í Hoyvík, har ynskiligt er, at størri samanhangur er millum uppskotið 
og bygningarnar í nærumhvørvinum. Á fundi við arkitektarnar var hetta tikið upp, og vildu teir arbeiða víðari 
við hesum. 
 
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum 
 
Skjøl 
17/01760-4 “Rektaragøta/undir Bryggjubakka – Lýsing av verkætlan” 
17/01760-1 “0826_001” – Flatmyndir  
17/01760-2 Kortmynd – lutur av matr. nr. 201 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til at ganga umsóknini á møti, treytað av at 
kommunan vil selja part av matr. nr. 201 til umsøkjaran og annars við teimum treytum, ið umsitingin setur. 
Eisini verður mælt til, at málið viðvíkjandi møguligum parkeringskjallara undir vegnum verður at viðgera serskilt. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. september 2017: Málið umrøtt og verður tikið uppaftur á komandi 
fundi, tá umsitingin hevur havt fund við Reynanevndina. 
 
Iskoyti: 
Á fundi í Posthúskjallaranum tann 19.10.2017, varð verkætlanin løgd fram fyri nærmastu grannum, sum 
er íbúgvar úti á Reyni, eystanfyri ætlaðu bygging. 
 
Grannarnir eru greiðir yvir, at talan  er um eitt byggiøki og at tað bert er ein spurningur um tíð, áðrenn bygt 
verður á staðnum. 
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Teir meta, at fyriliggjandi ætlan í útsjónd og funktión er snøgg og tiltalandi og ynskja at mønurnar venda 
vinkulrætt heldur enn javnfjart við Rektaragøtu. 
 
Tá tað er sagt, vísa teir á, at bygningurin er lutfalsliga alt ov høgur og stórur í vavi í mun til umliggjandi øki 
sum heild. 
 
Eisini vísa teir á, at grøna økið og nærmastu sethúsini koma at liggja í óneyðuga nógvum skugga orsakað 
av hæddini. 
 
Teir meta, at tulkingin av hæddarásetingini er púra burturvið og als ikki í tráð við intentiónina í serstøku 
byggisamtyktini, sum teir meta heldur leggur seg upp at hæddunum á bygningunum innast í Vágsbotni 
(Poul Hansen, Lutzen v.m.). 
 
Grannarnir heita staðiliga á kommununa um at umhugsa verkætlanina sera gjølla, áðrenn endalig avgerð 
verður tikin. 
 
Skjøl (5 visualiseringar) 
17/01760-14 Frá Vestaru bryggju 
17/01760-14 Aftan frá norðuri 
17/01760-14 Aftan frá suðuri 
17/01760-14 Tinganes úr erva 
17/01760-14 Frá SNA á Landavegur 9 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at ganga umsóknini á møti, treytað av at 
kommunan vil selja part av matr. nr. 201 til umsøkjaran, at snið og útsjónd verður gjørd í samráð við býararkitektin, 
at parkeringsviðurskiftini verða loyst og annars við treytum sum umsitingin setur. 
 
Eisini samtykt, at málið verður lagt fyri nevndina aftur, tá omanfyri nevnda er loyst og at málið viðvíkjandi 
møguligum parkeringskjallara undir vegnum verður at viðgera serskilt. 
 
Helena D. á Neystabø luttók ikki i viðgerðini av málinum. 
 
Ískoyti: 
Málið hevur verið til grannahoyringar hjá nærmastu grannunum eystanfyri ætlaðu bygging. Freistin at koma 
við viðmerkingum var úti tann 23. mai 2018, og hevur kommunan móttikið felags hoyringsskriv frá øllum 
teimum hoyrdu grannunum, seks í tali. Viðmerkingar teirra verða nú viðgjørdar og niðurstøðan hjá 
umsitingini verður klár til fundin 30. mai 2018. 
 
Nýggj skjøl 
17/01760-19 Dagførdar síðumyndir – «Tjaldur – Sheet – 03 – Síðumyndir» 
17/01760-25 Fyribils hoyringssvar 
17/01760-25 Fyribils hoyringssvar (003) 
17/01760-20  Grannahoyringsskriv, sent grannum 03.05.2018 
17/01760-24  Supplerandi upplýsingar sendir grannum 18.05.2018 
17/01760-26  Viðgerð av hoyringssvarunum 
 
Tilmæli: 
Vísandi til at viðgerðin av viðmerkingunum frá grannanum ikki er liðug, kemur tilmæli á fundinum. 
 
Tilmæli: 
Vísandi til at býráðssamtykt frá 14. desember 2017 um sølu av parti av matr. nr. 201 og at umsitingin 
arbeiðir við eini heildarætlan fyri miðbýin, sum eisini umfatar parkerings- og ferðsluviðurskiftini, mæla 
virkandi tekniski stjórin og virkandi leiðarin á byggideildini til at ganga umsóknini á møti, treytað av at snið 
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og útsjónd framhaldandi verður gjørd í samráð við býararkitektin og umsitingina, at arbeiðið at loysa 
parkeringsviðurskiftini heldur áfram og annars við teimum treytum sum umsitingin setir. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 30. mai 2018: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam og Bogi 
Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Ískoyti: 
Umframt tað, sum omanfyri er samtykt, umfatar verkætlanin eisini, at partur av niðastu hæddini kemur at 
liggja úti undir vegnum Rektaragøta., uttanfyri matrikulmark. Vegurin er kommunal ogn. Hesin parturin av 
verkætlanini er ikki viðgjørdur av byggi- og býarskipanarnevndini áður. 
 
Talan er um uml. 213 fermetrar sum er eystari partur av kjallarahæddini. 
 
Kommunan hevur áður givið loyvi til líknandi útbygging á matr. nr. 180c, Bryggjubakki 8, har loyvi varð 
givið til útbygging í tveimum hæddum inn undir vegin Bryggjubakki. 
 
Ein slík útbygging kemur í byggitíðarskeiðinum at viðføra, at Rektaragøta verður stongd fyri ferðslu og 
tískil má onnur loysn finnast í mun til atkomu til Reyngøtu og tær ognir, ið har liggja. 
Av tí at grannar eystanfyri verða beinleiðis ávirkaðir av verkætlanini, má kommunan tryggja sær, at hesir 
grannar geva sítt samtykki og at arbeiðið verður framt í samráð við teir, sí fylgiskjal 17/01760-42 - Bygging 
inn undir Rektaragøtu – Støðumynd og flatmynd. 
 
Um tað ber til at finna nøktandi fyribils ferðslu- og atkomuloysnir í økinum, umframt at neyðug atlit verða 
tikin í mun til nærmastu grannarnar, metir umsitingin ikki, at nakað er til hindurs fyri at ætlanin kann lata 
seg gera. 
 
Tað fyriliggur í løtuni eingin neyv tíðarætlan fyri byggingina og skal ein slík fyriliggja, áðrenn arbeiðið byrjar. 
 
Eisini er neyðugt at kommunan ger leigusáttmála við eigaran um nýtslu av undirlendinum undir vegnum 
litra l og er neyðugt at fáa neyvari lýsing av víddini á hesum øki í tí sambandi. 
 
Tekniska deild viðger í løtuni uppskot um ferðsluloysn, sum byggiharrin hevur latið kommununi, okkara 
mál nr. 20/01126 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Mál nr. 14/00242 
Umsókn um góðkenning av dispositiónsuppskoti, Poul Hansen, heilsøla í Vágsbotni 
 
Í hesum máli var samtykt at loyva útbygging í tveimum hæddum inn undir vegin á Bryggjubakka. 
 
Skjøl: 
17/01760-42   Bygging inn undir Rektaragøtu – Støðumynd og flatmynd 
17/01760-38  Myndugleikaprosjekt – «HUB_K01_F2_N01» 
17/01760-38 Umsókn – «K01_C04.1_UMSÓKN hotel Tórshavnar Kommuna» 
17/01760-25 Fyribils hoyringssvar 
17/01760-25 Fyribils hoyringssvar (003) 
17/01760-20  Grannahoyringsskriv, sent grannum 03.05.2018 
17/01760-26  Viðgerð av hoyringssvarunum 
17/01760-8 Viðmerkingar frá serstaka byggiráðnum 
 
Tilmæli:  
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Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til at loyva útbygging inn undir vegin 
Rektaragøta treytað av: 

 at ein nøktandi fyribils ferðslu- og atkomuloysn til ognirnar í Reyngøtu verður funnin. 

 at arbeiðið, sum hevur beinleiðis ávirkan á nærmastu privatu ognirnar, verður framt í samráð við 
hesar eigarar. 

 at allar kommunalar leiðingar í Rektaragøtu verða gjørdar aftur uttan kostnað fyri kommununa. 
 
Og annars við teimum treytum, sum umsitingin setir og at beina málið í teknisku nevnd og fíggjarnevndina 
til støðutakan viðvíkjandi leigu av undirlendi. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 18. mai 2020: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn og Bogi 
Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka undir við tilmælinum. 
 
Tekniska nevnd 08. september 2020: Ein meiriluti, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og Bogi Andreasen, 
samtykti at taka undir  við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Bjørghild Djurhuus, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 16. september 2020: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass, tekur 
undir við meirilutanum í teknisku nevnd og byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur higartil verið jaliga sinnað í mun til bygging inn undir vegin Rektaragøta og málið er 
viðgjørt í byggi- og býarskipanarnevndini og fíggjarnevndini, har tað er samtykt, at loyva byggingini við 
hesum treytum: 

1. at ein nøktandi fyribils ferðslu- og atkomuloysn til ognirnar í Reyngøtu verður funnin.  
2. at arbeiðið, sum hevur beinleiðis ávirkan á nærmastu privatu ognirnar, verður framt í samráð við 

hesar eigarar.  
3. at allar kommunalar leiðingar í Rektaragøtu verða gjørdar aftur uttan kostnað fyri kommununa.  

Og annars við teimum treytum, sum umsitingin setir. 
 
Ad 1 
Sløkkiliðið hevur verið á staðnum og kanna um tað er gjørligt, at sleppa ígjøgnum Gongina og haðani 
niðan á Reyni við sløkkibilum teirra. Niðurstøðan var, at tað er gjørligt treytað av, at absolutt einki stendur 
í vegin. Væntast kann tískil at oljubilar og onnur akfør eisini sleppa framat, men at talan er um eina heldur 
ivasama loysn.  
 
Ad 2 
Selmar Nielsen Arkitektar, SNA, hava sett seg í samband við nærmasta granna matr. nr. 169. Grannin  
eru tó ikki jaliga sinnaður í mun til ætlanina og metir, at verkætlanin ikki kann fremjast uttan at ogn hansara 
verður beinleiðis ávirka. 
 
SNA hava síðan minkað byggingina soleiðis, at frástøðan til nærmastu grannaognir verður 1 m. 
 
30. oktober 2020 var umsitingin á einum fundi við tveir grannar, matr. nr. 169 og matr. nr. 146. 
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Teirra støða er greið og meta teir tað vera órealistiskt, at arbeiðið á vegaøkinum kann fremjast uttan at 
ognir teirra verður skaddar so ella so, óansæð um frástøðan verður økt ella ikki. Tey eru ikki áhugaði í 
endurgjaldi, at garðar verða endurbygdir ella hvat tað mátti verið, ið byggiharrin bjóðar.  
 
Ad 3 
At byggiharrin ber kostnaðin av møguligum umleggingum av leiðingum v.m. verður sett sum ein treyt í 
byggiloyvinum. 
 
Fundur og skriv frá granna 
Grannin á matr. nr. 169, hevur sent kommununi eitt skriv, dagfest 19. oktober 2019, okkara mál nr. 
20/04019-1, har víst verður á, at kommunan ikki hevur heimild til at geva loyvi til hotellíbúðir í økinum. 
Harumframt verður víst á ymisk onnur viðurskiftir s.s. áseting av hædd, bygging inn undir Rektaragøtu, 
ljósárin, sýnisbágar, parkerings- og ferðsluviðurskiftir og nýtsluna. Eisini ynskir grannin at koma á fund við 
umsitingina at umrøða hesi viðurskiftir. 
 
Á fundi tann 30. oktober 2020, har tveir grannar luttóku, vístu grannarnir enn einaferð á tey viðurskiftir, 
sum í høvuðsheitum eru umrødd og viðgjørd áður í sambandi við grannahoyringina í 2018, m.a. á 
amparnar, ið tey meta at nýtslan og byggingin fara at hava á umliggjandi øki, serliga hotellvirksemi og økt 
ferðsla umvegis Rektaragøtu.  
Eisini vístu tey á, at tey framhaldandi meta bygningin verða ov høgan í mun til ásetingarnar og at neiligu 
skuggaárinini verða alt ov stór.  
 
Grannin, matr. nr. 169, vildi á fundinum gera vart við, at hann, umframt at røkja egin áhugamál, eisini røkir 
áhugamálini hjá íbúgvunum úti á Reyni og og økinum sum heild. Eisini legði hann dent á, at verkætlanin 
er eitt sera stórt inntriv í økið og kemur at hava sera stóra ávirkan á tey, ið har búgva. 
 
Fundur við byggiharra 
24. november 2020 var fundur millum byggiharra og umsiting. Byggiharrin var kunnaður um, at umsitingin 
metir at inntrivið í Rektaragøtu verður ov stórt vísandi til amparnar fyri nærmastu grannar og økið sum 
heild.  
Umsitingin vísti eisini á, tað ikki ber til at steðga allari ferðsluni eftir Rektaragøtu í arbeiðstíðarskeiðinum 
men kann viðmæla, at bygt verður uml. 2,5 m inn undir gøtuna soleiðis at eitt ferðsluspor kann verða opið 
undir allari byggingini. 
Gangandi ferðsla kann so leiðast eftir gøtuni eystanfyri.  
 
Samanumtøka 
Ætlanin um at byggja inn undir Rektaragøtu stavar í høvuðsheitum frá einum ynski um at innrætta 
parkeringspláss í kjallarahæddini. Byggiharrin vísir á, at hetta hevur eitt stórt virði fyri verkætlanina. 
 
Umsitingin hevur frá fyrsta degi sagt, at ynski hjá Tórshavnar kommunu er at avmarka  ferðsluna út eftir 
bryggjuni í Vágsbotni og í økinum sum heild, í so stóran mun sum gjørligt og at parkeringskjallarin tískil 
kann gerast óneyðugur. Hetta er tó ein vági, ið byggiharrin er fúsur at taka. 
 
Sum áður nevnt, hevur umsitingin higartil verið jaliga sinnað í mun til ætlaðu bygging inn undir Rektaragøtu,  
men eftir at hava umhugsað málið av nýggjum, verður tað einans mett  ráðiligt at loyva bygging á uml. 2,5 
m inn undir vegin soleiðis, at  ferðslan eftir Rektaragøtu kann skipast við einum spori í 
arbeiðstíðarskeiðinum og at neyðsynjarakfør framhaldandi kunnu nýta hesa farleið. Hetta vil eisini verða 
viðvirkandi til at avmarkað møguligar ampar í byggitíðarskeiðinum. 
 
Viðv. øðrum viðmerkingum, ið grannarnir hava til byggingina sum heild, metir umsitingin framvegis, at 
nýtslan er í tráð við ásetingarnar og at hæddin skal mátast frá hægsta jørðildi á vegnum 
Bryggjubakki/Rektaragøta soleiðis sum ásett í serstøku byggisamtyktini fyri økið og at frávik og onnur 
viðurskiftir annars,  eru lýst og viðgjørd áður. 
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Byggiharrin hevur framleitt eitt skuggadiagram, og sambært skuggadiagramminum, vil bygningurin viðføra 
neiligan skuggavirknað á økið eystanfyri, eins og verandi bygging í økinum ger tað. Serliga ger hetta seg 
galdandi í vetrarhálvuni. Byggingin heldur seg innanfyri hæddarásetingarnar og frávikið viðv. mønu er 
viðvirkandi til at bøta um ljósviðurskiftini á staðnum. 
 
Umsitingin hevur eftirkannað hæddarupplýsingarnar í myndugleikaprosjektinum og staðfestast kann, at 
upplýsingarnir eru eftirfarandi. 
Ætlaða byggingin heldur seg innanfyri hæddarásetingarnar og viðmerkjast skal, at eindin D1 í serstøku 
byggisamtyktin loyvir  lutfalsliga høga bygging. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 

J.nr. 14/00242 P/F Poul Hansen Heilsøla søkja um brúksrætt til økið fram við bygningunum, á matr nr. 
180c, 180d, og180e (Bryggjubakki 4, 6 og 8), ið er vegastrekkið niðan móti Havnar kirkju 

 
Nýggj fylgiskjøl: 
J. nr. 17/01760-53 Skuggadiagram 
J. nr. 20/04019-1        Áheitan um fund – skriv frá granna á matr. nr. 169, Tórshavn 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til, at loyvi verður givið til at byggja uml. 
2,5 m undir vegin litra l, treytað av: 

- at koyrandi ferðsla verður skipað við einum spori, sum er í minsta lagi 3,0 m breitt, meðan arbeitt 
verður. 

- at eitt fullfíggjað prosjekt og tíðarætlan verður send kommununi til góðkenningar áðrenn arbeiðið 
byrjar. 

- at byggiharrin ber allan kostnað av arbeiðinum, eisini møguligar útreiðslur sum standast av 
verkætlanini. 

- at beina málið í teknisku nevnd í sambandi við vegin og ferðsluviðurskiftini. 
- at beina málið í býráðið, umvegis fíggjarnevndina í sambandi við nýtslurætt til øki og leiguavtalu. 

Og annars við treytum sum umsitingin setur. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 16. desember 2020: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn og 
Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur ikki undir við tilmælinum. 
 
Býráðsfundur 17. desember 2020: Tikið av skrá. 
 
Tekniska nevnd 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 

 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Annfinn 
Brekkstein og Birgir Nielsen, tekur undir við byggi- og býarskipanarnevndini og teknisku nevnd og beinir 
málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Elsa Berg, tekur ikki undir við málinum. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Tikið av skrá. 
 
[Gem]  
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56/21 Lendisgøtur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 07.03.2018 40/18 18/00992-1 

2 Fíggjarnevndin 14.03.2018 81/18 18/00992-1 

3 Býráðsfundur 22.03.2018 67/18 18/00992-1 

4 Byggi- og býarskipanarnevndin 13.03.2019 36/19 18/00992-1 

5 Fíggjarnevndin 20.03.2019 83/19 18/00992-1 

6 Býráðsfundur 28.03.2019 68/19 18/00992-1 

7 Byggi- og býarskipanarnevndin 01.04.2020 65/20 18/00992-1 

8 Fíggjarnevndin 06.04.2020 86/20 18/00992-1 

9 Býráðsfundur 06.04.2020 58/20 18/00992-1 

10 Byggi- og býarskipanarnevndin 23.04.2020 82/20 18/00992-1 

11 Býráðsfundur 30.04.2020 82/20 18/00992-1 

12 Fíggjarnevndin 21.10.2020 265/20 18/00992-1 

13 Býráðsfundur 29.10.2020 236/20 18/00992-1 

14 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 9/21 18/00992-1 

15 Fíggjarnevndin 17.02.2021 23/21 18/00992-1 

16 Býráðsfundur 25.02.2021 56/21 18/00992-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Ein mió. kr. eru avsettar á íløgum 2018 til lendisgøtur og verður mælt til at gera hesa raðfesting: 
1. Sandá heimari partur av gøtuni 765 m 
2. Part av 235 m ringgøtuni í Villingadalsfoss. 
 
Kostnaður er mettur til 1 mió. kr. 
 
Ad. 1. Framhald og nýgerð av gøtu við Sandá, nýgerð av  gøtu  uml. 765 m. 
Búnaðarjørð, krevur skrivligt samtykki frá Búnaðarstovuni og festara. 
 
Ad. 2. Nýgerð av gøtu við Villingadalsfoss, niðan á fossin. So langt  sum 235.000 kr. røkka. 
Búnaðarjørð, krevur skrivligt samtykki frá Búnaðarstovuni og festara. 
 
Havast skal í huga ognarviðurskifti, brúksrættindi, viðlíkahaldsskyldur, kostnaður og fígging. Avgerandi er, 
at eigarin av lendinum gevur loyvi, har sum kommunan ikki eigur, og at ferðslurættindi verða lýst á 
farleiðina, antin sum servituttur ella onnur avtala. 
 
Tilmæli: 
Virkandi tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at játtaðar verða kr. 1 mió. av løgukarminum 
L00001 á konto 6275 Fríðkan av kommununi til framhaldandi gerð av lendisgøtum og at beina málið í 
fíggjarnevndina og býráðið. 
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Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018:  Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt. 
 
Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Ískoyti: 
Í 2019 er ætlanin at fara undir gøtuna við Sandá, sum varð sett á breddan í 2018, umframt gøtuna frá gl. 
vatnbrunninum yvir til ánna í Villingadali.  
 
Fyri gøtuna við Sandá hevur umsitingin í 2018 fingið til vega tilboð, áljóðandi 2.9 mió. kr. Arbeiðið varð 
raðfest í 2018, og er nakað av arbeiðinum longu gjørt. Játtanin í 2019 skal fevna um írestandi fígging, 
soleiðis at allur teinurin kann raðfestast. 
 
Gøtan  frá gl. vatnbrunninum yvir til ánna í Villingadali er mett til at kosta einar 500.000 kr.  
 
Írestandi fígging fyri 2019 sæst niðanfyri: 
 
Gøta við Sandá  2.900.000 kr. 
Gøta við Sandá (goldið)    701.250 kr. 
Gøta Villingadal (meting)    500.000 kr. 
Írestandi játtan fyri 2018 1.200.000 kr. 
Eftir at játta fyri 2019 1.500.000 kr. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at játta 1.5 mió kr. av íløgukarminum L00001 á konto 6275 
Fríðkan av kommununi til lendisgøtur L62019, og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. mars 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 20. mars 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býraðið. 
 
Býráðsfundur 28. mars 2019: Einmælt samtykt. 

 
Býráðsfundur 28. mars 2019: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti:  
Arbeitt hevur verið fyri 1.9 mill. í 2019, á strekkinum fram við Sandá. Stígur kom í við at fáa endaligt loyvi 
frá lendisánara til seinasta strekkið. Sambært tilboði frá arbeiðstakara er kostnaðurin til seinasta strekkið 

1,0 mill. kr. eftir. Skjal 18/00992-22 Planlagdar lendisgøtur 2020 Sandá 
 
Lendisgøtan við Villingadal bíðar eftir loyvi frá Búnaðarstovuni. Rykt er fleiri ferðir eftir loyvi, og hevur 

Búnaðarstovan boðað frá, at loyvi verður sent í næstum. Arbeiðið er mett til 500.000,- kr. Skjal 18/00992-

22 Planlagdar lendisgøtur 2020 Villingadal 
 
Ynski er at gera gøtusamband millum gomlu Vatnbrunnarnar í Grásteinsgøtu og Rossagøtuna. Rás er 
traðkað, men lendisviðurskiftini og hall á lendinum gera tað neyðugt at gera trappur í støðum í lendinum. 

Skjal 18/00992-22 Planlagdar lendisgøtur 2020 til Rossagøtuna 

 
Skjøl: 

18/00992-22 Planlagdar lendisgøtur 2020 Sandá 
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18/00992-22 Planlagdar lendisgøtur 2020 Villingadal  

18/00992-22 Planlagdar lendisgøtur 2020 til Rossagøtuna 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til at framflyta avlop frá 2019 1.227 mió. kr. og at 
játta 1.00 mió. kr. av íløgukarminum L00001 á konto 6275 Fríðkan av kommununi til lendisgøtur L62019, 
og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 01. apríl 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 06. apríl 2020: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Býráðsfundur 06. apríl 2020: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti:  
Rættleiðing til gøtuna við Sandá 
Gøtan við Sandá varð boðin út í 2018. 
2 tilboð komu inn, lisitatión var 6. novembur 2018: 
Tikið varð av lægra tilboðnum, sum var áljóðandi 2.221.250 kr. 
 
Mettur kostnaður var sostatt: 
Tilboð     2.221.250 kr. 
Mettur eykakostnaður     678.750 kr. 
Mettur kostnaður íalt 2.900.000 kr.  
 
Status: 
Goldið higartil tilboð  1.765.550 kr. 
Goldið higartil eyka (t.e.    258.520 kr. 
Eyka hegn, eyka atkoma  
frá AB vøllinum.o.a. 
Goldið higartil  2.024.070 kr. 
 
Arbeiði eftir av gera tilboð    455.700 kr. 
Eftir til eyka      420.230 kr. 
Eftir av játtan            875.930 kr. 
 
Henda upphædd er íroknað framflutta upphædd frá 2019  
 
Avlop verður brúkt til Lendisgøturnar planlagdar í 2020. T.e. gøtan í Villingadali og niðan á Rossagøtuna. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 23. apríl 2020: Tikið til eftirtektar. 
 
Býráðsfundur 30. apríl 2020: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti. 
Viðvíkjandi lendi burtur av matr.nr. 32a, Kirkjubøur/Argir, sum er privatogn.  Sí kortskjal 18/00992 - 33 
 
Kommunan hevur í samráð við eigaran gjørt gøtu framvið ánni, inni á matr. nr. 32a, Kirkjubøur/Argir, og 
hevur í hesum sambandi flutt hegnið niðan um gøtuna. ( Sí kortskjal 18/00992 – 33 )  
 
Neyðugt verður at keypa uml. 270m2, av lendi til gøtuna, frá verandi eigara.  
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Talan er um D1 øki í byggisamtyktini. Fermeturprísur sambært yvirliti hjá Búnaðarstovuni  fyri velt lendi 
og væl dyrkingarbært lendi, sum liggur væl fyri er 137kr. pr. m2.  Samlaður keypsprísur verður uml. 
37.000,- kr. og skal kommunan harumframt rinda rinda allar allar útreiðslur til matrikulering. Mettur 
kostnaður kr. 4.000,-  
 
Tilmæli. 
Kommunustjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni mæla býráðnum til umvegis fíggjarnevndina, at keypa 
neyðugt lendið uml. 270 fermetrar, burtur av matr.nr. 32a, Kirkjubøur/Argir, til gøtuna fyri 37.000,00 kr. 
og at rinda útreiðslur til matrikulering uml. 4.000,00 kr.  
 
Konto 6275 Fríðkan av kommununi til lendisgøtur L62019.  
  
Fíggjarnevndin 21. oktober 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið. 

 
Býráðsfundur 29. oktober 2020: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Í sambandi við víðkan av gøtukervinum í Tórshavnar kommunu er ætlanin at raðfesta 4 gøtustrekkir í 
árinum 2021. Talan er um gøturnar: 

1. Framhald av gøtuni fram við Sandá úti í Havnardali 
2. Gøtusamband millum gomlu Vatnbrunnarnar í Grásteinsgøtu og Rossagøtuna 
3. Framhald av gøtu Frammi í Dal, Kollafjørður 
4. Gøta út á Hvítasand 

 
Ad. 1 – Framhald av gøtuni fram við Sandá úti í Havnardali, sí j.nr. 18/00992-38. Ynskiligt er at gøtan 
framvið Sandá heldur áfram víðari út í dalin sambært kortskjalinum. Í fyrsta umfari skal gøtan leggjast í 
lendi, soleiðis at hon í minst møguligan mun ávirkar náttúruna og djóralívið á staðnum. Kommunan varðar 
av stórum parti av lendinum, men eru eisini traðir, sum eru privat ogn og verður tí neyðugt at fara í 
samráðingar við hesar eigarar um hvussu gøtan gongur framvið teirra ogn. Talan er um eina tilgongd, sum 
kann draga út, alt eftir hvussu samráðingarnar ganga, men kann eisini hugsast, at fólk hava sæð virknaðin 
og stóru gleðina hjá borgarum fyri verandi gøtur framvið Sandá.  
Tá gøtan er staðsett, kann arbeiðið bjóðast út og verður tá komið aftur í avvarðandi nevndir fyri at raðfesta 
neyðugu fíggingina. 
  
Ad. 2 – Gøtusamband millum gomlu Vatnbrunnarnar í Grásteinsgøtu og Rossagøtuna, sí j.nr. 18/00992-
39. Hendan gøtan varð raðfest í 2020, men vísti tað seg, at tilboðið upp á gøtuna var so høgt, at kommunan 
vrakaði tilboðið. Ætlanin er at bjóða gøtuna út av nýggjum og verður síðani komið aftur í avvarðandi nevndir 
fyri at raðfesta neyðugu fíggingina. 
 
Ad. 3 – Framhald av gøtuni Frammi í Dal í Kollafirði, sí j.nr. 18/00992-40. Gøturnar í Kollafirði verða gjørdar 
av sjálvboðnum initiativi, sum merkir, at fólk á staðnum standa fyri gøtugerðini, meðan kommunan fíggjar 
tilfarið til gøtugerðina. Í 2021 væntast at brúka 300.000 kr. til framhald av verandi gøtum. 
 
Ad. 4 – Gøta út á Hvítasand, sí j. nr. 18/00992-41. Sambært Frílendisætlanini fyri Hoydalar er ynskiligt, at 
gøta verður gjørd út á Hvítasand. Gøtan skal leggjast væl í lendið og síðani bjóðast út til arbeiðstakarar at 
gera. Tá eitt tilboð fyriliggur fyri gerð av gøtuni, verður komið aftur í avvarðandi nevndir fyri at raðfesta 
neyðugu fíggingina til arbeiðið. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til: 

- At farið verður undir fyrireikingararbeiðið til gøtu 1, 2 og 4, fyri síðani at venda aftur í avvarðandi 
nevndir við eini ætlan og tilboði fyri gerð av gøtunum. 

- At játtaðar verða kr. 300.000 av L00001, Løgukarmur fyri árið til L62019, Lendisgøtur, til framhald 
av gøtu nr. 4, Frammi í Dal í Kollafirði. 

- At málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.  
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Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 

 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við Byggi- og býarskipanarnevndini. 

 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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57/21 Miðbýarætlan - Havnará 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 8/21 21/00407-1 

2 Tekniska nevnd 08.02.2021 8/21 21/00407-1 

3 Fíggjarnevndin 17.02.2021 27/21 21/00407-1 

4 Býráðsfundur 25.02.2021 57/21 21/00407-1 

 
 
 
 
 
Upprunin til málið 
Politiskt er ynski um at raðfesta miðbýin, soleiðis at trivnaðurin í miðbýnum framhaldandi hækkar, og er 
ynski um at lata Havnará uppaftur á strekkinum frá Betri banka og oman á Vaglið framvið 
Tinghúsgarðinum. 
 
Lýsing av málinum 
Fleiri málsetningar eru í visiónini hjá býráðnum um at skapa trivnað í einum býi. Høvuðsstaðurin skal vera 
alheimsgjørdur og fjølbroyttur, har rúm skal vera fyri ymiskum áskoðanum, hugskotum og mentanum, tí 
soleiðis verður gott hjá øllum at liva, búgva og virka. Býurin skal vera ein livandi býur við upplivingum og 
avbjóðingum, men eisini ein býur við tryggleika og nærleika.  
 
Eitt nú við hesi visjónini fyri høvuðsstaðin varð hugskots- og prosjektkappingin fyri miðbýin í 2014 hildin. 
Bæði kappingin og seinni Miðbýarætlanin frá 2016, arbeiða báðar fyri, at býurin gerst áhugaverdur og 
savnandi fyri borgararnar í kommununi, men somuleiðis ein slóðandi høvuðsstaður fyri Føroya land. 
 
Borgarar spyrja eftir upplivingum og sakna ein livandi bý eins og teir vit kenna frá útlondunum. Býarøkini 
mugu skapa møguleika fyri uppihaldi millum havnarfólk, Føroya fólk og ferðafólk, og tí skal Tórshavnar 
kommuna skapa karmar fyri einum náttúrligum samanspæli millum hesi. 
 
At lata Havnará upp aftur er eitt beinleiðis átak fyri at geva býnum enn eitt býarrúm við einum aktiviteti/virki, 
sum vit annars ikki hava niðri í miðbýnum longur. Søguliga sæð, so eru áirnar spor í lendinum, og hava 
tær stóran týdning fyri, hvussu lendið verður fatað, og eru tær við rennandi vatninum og tí lívið, sum kann 
nørast á staðnum, livandi, dragandi og savnandi.  
 
Í uml. ár 1960 varð Havnará lokað á leiðini frá Ebenezer fram við Tinghúsinum og oman á Vaglið. 
 
Upprunaliga gekk áin frá Villingadali, oman í Gundadal, víðari oman gjøgnum plantasjuna, framvið 
Sjónleikarhúsinum og oman gjøgnum miðbýin/Vaglið og oman á Kongabrúnna. Størsti parturin av ánni er 
í dag undir jørð, og verður væntandi heldur aldrin latin uppaftur, hetta grundað á ymisk viðurskiftir, so sum 
kloakk, núverandi virksemið omaná lokinum o.s.fr. 
 
Í fyrstu atløgu verður mett ráðiligt, at fara undir at lata partin av ánni upp frá Betri banka og oman á Vaglið, 
fyri síðani at meta um og taka støðu til, um tað er ráðiligt at lata ánna upp allan vegin omaneftir Áarvegnum 
og oman á Kongabrúnna. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
- 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Øllum kunnugt, so verður áin í dag nýtt sum kloakk heilt uppi frá Sjónleikarhúsinum, og skal tað gerast 
møguligt at lata part av ánni uppaftur, so verður neyðugt at taka hædd fyri hesum og fáa kloakkina skipaða 
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serskilt frá ánni. Tekniska deild, sum varðar av kloakkunum vísir á, at hetta kann gerast upp á fleiri mátar, 
men verður neyðugt at gera eitt neyvari kanningar og prosjekteringsarbeiði hesum viðvíkjandi. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
16/00491_Miðbýarætlanin 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Í framhaldandi tilgongdini verður neyðugt at kanna málið væl, tosa við avvarðandi áhugapartar, soleiðis at 
øll viðurskiftir eru greidd, tá farið verður undir arbeiðstøkuna. 
 
Skjøl 
Sí j.nr. 21/00407-2: Mynd: Havnará – Vaglið, 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar x x   

Umhvørvisavleiðingar  x   

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti 
Verkætlanin er í núverandi løtu ongan veg komin, og tískil er ómøguligt at lýsa fíggjarligu viðurskiftini. Hetta 
verður at greina nærri seinni í tilgongdini. 
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og býararkitekturin mæla til: 

- At 1.000.000 kr. verða fluttar av konto 8175, L00001, Løgukarmur fyri árið til nýggja íløgu “Havnará” á konto 
8175. 

- At umsitingin fer undir at lýsa verkætlanina, gera neyðugar kanningar og fyrireika verkætlanina. 
- At umsitingin verður heimilað at bjóða partar av verkætlanini út, um mett verður neyðugt við serráðgeving 

til verkætlanina 
- At avvarðandi nevndir verða kunnaðar leypandi. 
- At beina málið í býráðið umvegis teknisku nevnd og fíggjarnevndina. 

 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Tekniska nevnd 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Annfinn 
Brekkstein og Birgir Nielsen, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Elsa Berg, tekur ikki undir við ætlanini vísandi til óvissuna um endaliga kostnaðin og 
hvussu hetta ávirkar aðrar grundtænastur, ið kommunan skal veita.  
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Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð 
samtykt við 12 atkvøðum fyri og einari ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk, Bjørg Dam, Jákup Dam, Gunvør Balle, Annika Olsen, Birgir Nielsen og Ruth 
Vang. 
 
Ímóti atkvøddi: Elsa Berg. 
 
[Gem]  
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58/21 Nýggj serstøk byggisamtykt á Lambatrøðni, matr. nr. 157a, Argir 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 11.09.2019 148/19 19/02587-1 

2 Býráðsfundur 26.09.2019 213/19 19/02587-1 

3 Býráðsfundur 30.10.2019 251/19 19/02587-1 

4 Byggi- og býarskipanarnevndin 06.11.2019 183/19 19/02587-1 

5 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 18/21 19/02587-1 

6 Býráðsfundur 25.02.2021 58/21 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 m2, 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 hæddum og hæddarásetingum, har lendið 
er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn. 
 
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 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Tekniska deild: Flyta verandi spillvatnsleiðingar. Hetta verður viðgjørt nærri í tekniska projektinum. 
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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. 
 
Býráðsfundur 30. oktober 2019: Atkvøtt varð um uppskot frá Anniku Olsen um at beina málið aftur í 
byggi- og býarskipanarnevndin, ið varð einmælt samtykt. 
 
Gunnvør Balle metti seg verða ógegniga og fór av fundinum, Jógvan Arge tók hennara sæti. 
 
Bergun Kass metti seg verða ógegniga og fór av fundinum. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 06. november 2019: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn og 
Bogi Andreasen, ynskir at varðveita dámin á økinum sum sethúsaøki og samtykti tí, ikki at ganga 
umsóknini á møti. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, atkvøður blankt. 
 
Ískoyti: 
Ynskið hevur verið um at fáa málið á skrá aftur. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna uppskotið til nýggja serstaka byggisamtykt 
sambært skjalinum Serstøk byggisamtykt á Lambatrøð, og beina málið i býráðið. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson, Annfinn Brekkstein 
og Kári Johansen, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Ruth Vang og Jákup Dam, atkvøða blankt. 
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Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í byggi- og 
býarskipanarnevndini, ið varð samtykt við átta atkvøðum fyri, fýra blonkum atkvøðum og ongari ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk, Bjørg Dam og Birgir Nielsen. 
 
Blankt atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Annika Olsen og Ruth Vang. 
 
Gunvør Balle luttók ikki í viðgerðini av málinum, tí hon metti seg vera ógegniga. 
 
[Gem]  
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59/21 Endurskoðan av byggisamtyktunum fyri bygdirnar 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 16.12.2020 252/20 20/04243-1 

2 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 16/21 20/04243-1 

3 Býráðsfundur 25.02.2021 59/21 20/04243-1 

 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Á býráðsfundi 28. september 2017 varð samtykt at endurskoða byggisamtyktirnar í kommununi, sí mál 
17/02748. Stýris- og arbeiðsbólkur vórðu settir, og avgjørt varð at raðfesta endurskoðanina av 
byggisamtyktunum soleiðis: 
 

1. Almenna byggisamtyktin 
2. Byggisamtyktirnar fyri bygdirnar 
3. Serstøku byggisamtyktirnar 

 
Uppskot til endurskoðan av almennu byggisamtyktini varð sent Umhvørvis- og vinnumálaráðnum til 
góðkenningar í november 2020, og tískil er tíð at fara undir aðru raðfesting, sum er endurskoðan av 
byggisamtyktunum fyri bygdirnar.  
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Ymiskt er, hvussu byggisamtyktirnar fyri bygdirnar í kommununi eru skipaðar: 
 

- Nólsoy, Kirkjubøur/Velbastað, Hvítanes og Hestur liggja í 4. Grundumráði í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu og hava hesar hvør sína serstaka byggisamtykt, ið 
skipar bygdina.  

- Kollafjørður/Signabø, Norðardalur, Syrðardalur, Sund og Kaldbaksbotnur fylgja almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. 

- Koltur hevur onga byggisamtykt. 
 
Fleiri av byggisamtyktunum fyri bygdirnar eru ikki endurskoðaðar í síni heild, síðani bygdin er løgd saman 
við Tórshavn, og tí er í fleiri førum ósamsvar millum serstøku byggisamtyktina fyri bygdina og almennu 
byggisamtyktina fyri Tórshavnar kommunu. Harumframt er ymiskt, hvussu serstøku byggisamtyktirnar fyri 
bygdirnar eru skipaðar, og munur er í hvat loyvt verður í hvørjari bygd. Hetta ger serstøku 
byggisamtyktirnar fyri bygdirnar torskildar, truplar at umsita og viðførir ójavnvág í kommununi.  
 
Sum næsta stig í arbeiðinum at endurskoða byggisamtyktirnar í kommununi er tískil ynskiligt at endurskoða 
byggisamtyktirnar fyri bygdirnar. Yvirskipað eiga m.a. hesi evni at verða viðgjørd: 
 

- Skipa og orða ásetingarnar í serstøku byggisamtyktunum fyri bygdirnar eins og í tráð við almennu 
byggisamtyktina fyri Tórshavnar kommunu, Bygningskunngerðina 2017 og aðrar viðkomandi 
ætlanir. 

- Gera rættingar og tillagingar í býarskipanini (kortinum), í mun til markaviðurskifti, veruliga og 
framtíðar nýtslu av økinum o.a. 

 
Ynskið er, at serstøku byggisamtyktirnar fyri bygdirnar verða so eins sum gjørligt, hetta serliga viðvíkjandi 
teimum byggirfyriskipandi ásetingunum, so sum mest loyvda hædd, byggi- og nýtslustig. Tó skulu atlit 
takast at ymiskum staðbundnum viðurskiftum og bygdadámi, og tí kunnu ymisk frábrigdi væntast í teimum 
ymisku serstøku byggisamtyktunum.   
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Av tí at ein ávís tíð er fráliðin og broytingar eru hendar – politiskar og umsitingarligar – síðani stýris- og 
arbeiðsbólkur at endurskoða almennu byggisamtyktina vórðu settir, verður mælt til at seta nýggjan stýris- 
og arbeiðsbólk. 
 
Uppskot til arbeiðsbólk: 
Rakul Vest Højgaard, málsviðgeri á býarskipanardeildini 
Málsviðgeri á byggideildini 
Málsviðgeri á teknisku deild 
 
Uppskot til stýrisbólk: 
Forkvinna/maður í byggi- og býarskipanarnevndini 
Politiskt umboð fyri samgonguna 
Politiskt umboð fyri andstøðuna 
Tekniski stjórin 
Býararkitekturin 
Býarverkfrøðingurin 
Leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
§ 26, stk. 5 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu: 
Í bygdunum Kaldbak, Kaldbaksbotni, Hvítanesi, Norðadali, Syðradali, Nólsoy, Hestur, Koltur, Kirkjubø og 
Velbastað kann, út um tað, ið er ásett fyri 4. Grundumráði, einans verða bygt sambært serstakar 
byggisamtyktir. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 

- Endurskoðan av byggisamtyktum – almenna- og serstakar byggisamtyktir, journal nr. 
17/02748 

 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
Umhvørvisárin 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Endurskoðan av byggisamtyktunum fyri bygdirnar skal gerast í samráð við avvarðandi staðbundnu nevnd. 
 
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:  
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla nevndini til at umrøða málið og samtykkja uppskotið til mannagongd við 
arbeiðs- og stýrisbólki, velja politisk umboð til stýrisbólkin og beina málið í býráðið umvegis avvarðandi nevndir. 
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Byggi- og býarskipanarnevndin 16. desember 2020: Málið umrøtt og samtykt uppskot til mannagongd 
fyri arbeiðið umframt at beina málið í býráðið. 
 
Ískoyti: 
Síðani málið var fyri áðrenn jól hevur verið umrøtt, um arbeiðið kundi skipast uttan stýrisbólk, og heldur 
brúka Byggi- og býarskipanarnevndina í tilgongdini. Sostatt er ætlanin, at umsitingin í arbeiðsbólkinum 
framleiðir tilfar at leggja fyri nevndina, so hvørt tað er klárt til viðgerðar.  
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til: 

- at nevndin umrøður málið,  
- at umsitingin arbeiðir víðari við endurskoðanini av byggisamtyktunum fyri bygdirnar  
- at umsitingin leggur málið fyri so hvørt, sum tað er klárt til viðgerðar  
- at málið verður beint í býráðið. 

 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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60/21 Áheitan um at broyta byggisamtyktina fyri matr. nr. 1175i, Tórshavn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 16.12.2020 251/20 20/04650-3 

2 Býráðsfundur 17.12.2020 331/20 20/04650-3 

3 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 17/21 20/04650-3 

4 Býráðsfundur 25.02.2021 60/21 20/04650-3 

 
 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Eigarin av matr. nr. 1175i, Tórshavn søkir um at broyta byggisamtyktina fyri økið frá B4 vinnuøki til øki, har 
loyvt er at byggja íbúðir. Í umsóknini stendur, at ynskið er at byggja íbúðir til fólk, ið ynskja sær ein góðan 
bústað á ellisárum, sí skjal Økið.  
 
Hetta er ikki í tráð við ásetingarnar fyri økið, og tískil er neyðugt at broyta byggisamtyktina, um tað skal 
lata seg gera. Umsøkjari ynskir, at ein tílík broyting viðførir at byggjast kann við einum høgum nýtslu- og 
byggistigi og í trimum hæddum. Tað kundi t.d. verið í einum A3 øki, við eini serstakari byggisamtykt, ið 
skipar økið til íbúðarbygging ella í einum A2 øki, sum er ætlað bústaðarbygging í fleiri hæddum. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Matr. nr. 1175i liggur út móti Húsahaga. Ognin liggur norðanfyri Oyggjarvegin og eru eingir bústaðir 
staðsettir hesumegin Oyggjarvegin. Býarskipanarliga er tískil talan um eitt býarmark, ið verður flutt.  
 
Í Kommunuætlanini 2020 er Húsahagi útnevndur sum býarvakstrarøki, sí skjal Brot úr Kommunuætlanini 
2020, men hevur hetta økið eina lága raðfesting. Um Húsahaga sum býarvakstrarøki stendur í 
Kommunuætlanini:  
 
“Atkomuviðurskiftini í Húsahaga eru sera góð, tá til ber at koma inn á økið frá Oyggjarvegnum. Økið liggur 
lutfalsliga avbyrgt og langt burturi frá øðrum. Tí eru trivnaðarviðurskiftini ikki so góð her. Mett verður, at 
neyðuga íløgan í kloakk, um økið skal nýtast sum bústaðarøki, er órímiliga dýr. Tí kann hugsast, um økið 
her kann nýtast til vinnuøki, tá tað ikki krevur eins nógv av kloakering.” 
 
Nógv av tí, sum stendur um Húsahaga í Kommunuætlanini, er somuleiðis galdandi fyri matr. nr. 1175i – 
økið er avbyrgt og langt burturi frá øðrum, trivnaðarviðurskiftini eru ikki so góð og egnar økið seg betur til 
vinnuøki enn sum bústaðarøki. 
 
Matr. nr. 1175i er vestasti partur av einum uml. 40.000 m2 stórum vinnuøki við Oyggjarvegin, har m.a. 
Brandstøðin heldur til. Talan er um eitt B4 vinnuøki, ið loyvir vinnuvirkjum í umhvørvisflokki 2-4, og eru 
hesi tey lættastu av teimum tungu framleiðsluvirkjunum. Frástøðan til bústaðir er fyri henda flokk uml. 50-
100 metrar.  
 
Ein tílík broyting, sum søkt verður um, ávirkar ikki einans sjálvan matrikulin, men ávirkar eisini vinnuøkið, 
ið liggur eystanfyri, av tí at ein ávís frástøða verður kravd millum bústaðir, og vinnuvirki í umhvørvisflokki 
2-4. Um bústaðir verða loyvdir á matr. nr. 1175i ávirkar hetta soleiðis ein part av vinnuøkinum við 
Oyggjarvegin, og kann hesin parturin ikki nýtast til tað, sum byggisamtyktin annars loyvir, sí grøna 
skraveraða økið á skjali Byggisamtykt. 
 
Hóast tað er eftirspurningur eftir bústøðum í kommununi, so er somuleiðis eftirspurningurin eftir 
vinnuøkjum stórur. Tí verður tað ikki mett vera rætt at broyta eitt stykki í einum øki, ið frammanundan er 
planlagt til vinnu, til bústaðarøki. 
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Lógir, ásetingar o.a. 
Økið liggur í B4 øki, og eru ásetingarnar fyri hetta m.a.: 

- Loyvt er einans at byggja hús til vinnuvirki, verkstaðir og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið  hava 
samband við hesi. 

- Virkini í hesum umráðisparti skulu kunna flokkast í umhvørvisflokkunum 2 til 4 sambært reglum hjá 
Tórshavnar kommunu. 

 
Um møguleiki skal vera at byggja íbúðir á økinum, má økið broytast til A2 øki ella A3 øki. 
 
Ásetingarnar fyri A2 øki eru m.a.: 

- Loyvt er einans at byggja hús í fleiri hæddum til bústaðarendamál. 
- Byggistigið má ikki fara upp um 0,25. 
- Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,8. 
- Hús kunnu einans verða bygd við í mesta lagi 5 hæddum umframt nýttum lofti og mugu ikki vera 

hægri enn 15 m til hægsta punkt við útvegg og 18 m mált til mønuna. Kjallari verður roknaður 
sum húsahædd. 

 
Ásetingarnar fyri A3 øki eru m.a.: 

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

- Byggistig 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. 
- Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá tal av hæddum og verða loyvt at byggja hægri og 

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

 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
Umhvørvisárin 
Í B4 økjum verða vinnuvirki í umhvørvisflokkunum 2 til 4 loyvd. Í vegleiðingini til flokking av vinnuvirkjum í 
Tórshavnar kommunu, stendur soleiðis um flokk 4: 
“Umfatar virki, ið geva ávirkan á sítt nærmasta umhvørvi, men eru tey lættastu av teimum tungu 
framleiðsluvirkjunum. Kann staðsetast í einum ídnaðarøki. Virkir í hesum flokkinum eru serliga 
matvøruvirkir og t.d. minni virkir sum bilverkstaðir við sproytukabinu. Frástøðan til bústaðir, er fyri henda 
flokk uml. 50-100 metrar.” 
 
Umhvørvisdálkingin, ið stendst av vindmyllulundunum í økinum – verandi og ætlaðu – ávirka ikki matr. nr. 
1175i. 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Málið hevur verið til hoyring hjá teknisku deild og upplýsa tey, at kommunan er í samráð við Landsverk um 
yvirtøku av Oyggjarvegnum, niðan til Hotel Føroyar. Annars hava tey ongar viðmerkingar til umsóknina. 
 
Skjøl 

- Brot úr Kommunuætlanini 2020, journal nr. 20/04650-5. 
- Byggisamtykt, journal nr. 20/04650-6. 
- Økið, journal nr. 20/04650-6. 

 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 
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 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 frá at broyta almennu byggisamtyktina fyri matr. nr. 1175i, Tórshavn, 
grundað á: 

- Økið er ein natúrligur partur av vinnuøkinum við Oyggjarvegin. 
- Økið liggur avbyrgt og uttanfyri planlagt bústaðarøki. 
- Broytingin er ikki í tráð við vegleiðingina um umhvørvisflokking í Tórshavnar kommunu, og hevði ein tílík 

broyting havt ávirkan á møguligu nýtsluna av grannaognum. 
- Tørvur er á vinnuøkjum í kommununi. 

 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 16. desember 2020: Marin Katrina Frýdal og Turið Horn taka undir við 
tilmælinum. 
 
Bogi Andreasen og Annfinn Brekkstein mæla til at ganga umsøkjaranum á møti um at broyta 
byggisamtyktina. 
 
Býráðsfundur 17. desember 2020: Tikið av skrá. 

 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson, Annfinn Brekkstein, 
Kári Johansen og Ruth Vang, samtykti at ganga umsøkjaranum á møti um at broyta byggisamtyktina við 
treytum sum umsitingin setur og at kloakkviðurskiftini kunnu loysast uttan kostnað fyri kommununa. 
 
Ein minniluti, Jákup Dam, tekur undir við tilmælinum. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í byggi- og 
býarskipanarnevndini, ið varð samtykt við tíggju atkvøðum fyri, tveimum atkvøðum ímóti og einari 
blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk Bjørg Dam, Annika Olsen, Birgir Nielsen og Ruth Vang. 
 
Ímóti atkvøddu: Jákup Dam og Gunvør Balle. 
 
Blankt atkvøddi: Elsa Berg. 
 
[Gem]  
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61/21 Skipan av Stórutjørn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

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

2 Fíggjarnevndin 10.10.2018 285/18 18/03468-1 

3 Býráðsfundur 25.10.2018 250/18 18/03468-1 

4 Býráðsfundur 29.11.2018 276/18 18/03468-1 

5 Byggi- og býarskipanarnevndin 11.09.2019 150/19 18/03468-1 

6 Fíggjarnevndin 18.09.2019 244/19 18/03468-1 

7 Fíggjarnevndin 23.10.2019 280/19 18/03468-1 

8 Byggi- og býarskipanarnevndin 06.11.2019 181/19 18/03468-1 

9 Fíggjarnevndin 30.10.2019 292/19 18/03468-1 

10 Býráðsfundur 30.10.2019 259/19 18/03468-1 

11 Fíggjarnevndin 13.11.2019 315/19 18/03468-1 

12 Býráðsfundur 28.11.2019 276/19 18/03468-1 

13 Býráðsfundur 12.12.2019 309/19 18/03468-1 

14 Byggi- og býarskipanarnevndin 18.05.2020 110/20 18/03468-1 

15 Býráðsfundur 28.05.2020 106/20 18/03468-1 

16 Byggi- og býarskipanarnevndin 08.02.2021 15/21 18/03468-1 

17 Fíggjarnevndin 17.02.2021 26/21 18/03468-1 

18 Býráðsfundur 25.02.2021 61/21 18/03468-1 

19 Býráðsfundur   18/03468-1 

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

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

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

fyriskipað at húsini verða sett í veglinju ella byggilinju, (víkja frá ásettu byggi- og nýtslustigunum og 
minstu grundstykkjavídd). 
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Ásetingar fyri D1 øki: 

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

- Bygging í D1 kann bert loyvast sambært serstakari byggisamtykt, sum er í samsvar við stk. 1. 
 
Ásetingar fyri D2 øki eru m.a.: 

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

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

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

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

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

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli: 
Virkandi tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at játta kr. 200.000 av konto L62032 Gøta kring Havnina og 
fiskastykki, til at gera avtalu við uttanhýsis ráðgeva um  at skipa økið við Stórutjørn og beina málið í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 03. oktober 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 10. oktober 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og játta kr. 
200.000 av konto L62032 á konto 7315 kommunuætlanin, og beina málið í býráðið til tvær viðgerðir. 
 
Býráðsfundur 25. oktober 2018: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð. 
 
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt við aðru viðgerð. 
 
Ískoyti: 
Síðani málið varð samtykt á býráðsfundi 29. november 2018, hevur umsitingin arbeitt við at framleiða tilfar, 
ið skal nýtast í sambandi við at skipan av økinum skal bjóðast út sum almenn hugskotskapping.  
 
Í kappingartilfarinum verður ført fram, at ynski er at skipa økið til blandaða búðstaða- og miðstaðabygging, 
stórhøll og lætta vinnu. Atlit skulu takast til verandi lendið, flora og fauna og søguna í økinum, sum gamlir 
torvheiðar.  
 
Lagt verður upp til at bústaðarbyggingin, sum verður í økinum, er blandað, og at dentur verður lagdur á 
trivnaðin í økinum, bæði tá hugsað verður um støddarlutfallið, og í skipanini av útiøkjunum.  
 
Í sambandi við kommunuætlanina, eru nøkur økir vald út, sum hóska seg til býarvøkstur, harímillum er 
Stóratjørn eitt av teimum best egnaðu, sí øki 1, skjal Vakstrarøkir í Hoyvík. Øki 1, 2 og 3 liggja uppat 
hvørjum øðrum, og tí eru tey viðgjørd sum eitt øki, tá tað viðvíkur kloakk og vegum. 
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Økini 1, 2 og 3 kunnu viðgerast undir einum, tá tey liggja upp at hvørjum øðrum. Økini liggja í 
Hoyvíkshaganum og liggja norðan fyri verandi býlingar og ringveg. 
 
Viðmerkingar frá teknisku deild: 
Tekniska deild hevði hesar viðmerkingarnar til hesi økini: 
 
Talan er um øki, ið skulu gerast heilt av nýggjum, hvat viðvíkur kloakk og vegagerð. 
 
Ongin kloakk er í økinum sum kann brúkast, og tí er neyðugt at gera eina nýggja kloakkleiðing, sum skal 
leggjast oman til Hvítanes. 
 
Viðvíkjandi vegíbinding, er økið væl egnað og lætt at fara undir, tá vegurin Klingran gongur tætt framvið 
og kemur Ytri Ringvegurin eisini at liggja í økinum. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til 

- at økið verður boðið út sum ein arkitektakapping til skipan av økinum.  
- At játtaðar verða 600.000 kr. av konto L62032 til kappingarvinnarar og til uttanhýsis ráðgeving í 

sambandi við kappingina.  
- At málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 

 
Byggi- og býarskipanarnevndin 11. september 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at boðið 
verður út millum føroyskar fyritøkur. 
 
Fíggjarnevndin 18. september 2019: Tikið av skrá. 
 
Fíggjarnevndin 23. oktober 2019: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Í viðgerðini av fyribils kappingarskránni til hugskotskappingina, er umsitingin gjørd varug við, at neyðugt 
verður við størri játtan enn upprunaliga mett fyri at seta kappingina í verk. 
 
Dómsnevndin dømir um innkomnu uppskotini, og um talan verður um tvær ella tríggjar virðislønir, umframt 
møguligt keyp av góðum hugskotum. Harafturat skal  dómsnevndin lønast og hava ferðaútreiðslur goldnar. 
 
Mett er, at neyðugt verður at játta 1,0 mió. til endamálið.   
 
Tekniski stjóri og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til: 

1. at játta kr. 1.000.000,00 av konto 6275, L00001, Løgukarmur fyri árið, til nýggja verkætlan 
“Stóratjørn” undir konto 6275 

2. at heimila umsitingini at bjóða ætlanina út í kapping 
3. at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 

 
Fíggjarnevndin 30. oktober 2019: Útsett. 
 
Býráðsfundur 30. oktober 2019: Tikið av skrá. 
 
Nýtt tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til: 

1. at ætlanin verður boðin út til almenna undangóðkenning, soleiðis at kommunan kann velja nakrar 
ráðgevar til at arbeiða víðari við at gera uppskot til skipan av økinum. 

2. at játta kr. 1.000.000,00 til nýggja verkætlan “Stóratjørn” undir konto 6275. 
3. at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
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Byggi- og býarskipanarnevndin 06. november 2019: Samtykt at ætlanin verður boðin út til almenna 
undangóðkenning, soleiðis at kommunan kann velja nakrar ráðgevar til at arbeiða víðari við at gera 
uppskot til skipan av økinum, og at heita á figgjarnevndina at finna fígging. 
 
Fíggjarnevndin 13. november 2019: Samtykt at taka undir við Byggi- og býarskipanarnevndini við teirri 
broyting, at játtanin á kr. 1.000.000 skal játtast av konto  20910 «aðrar útreiðslur» og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 28. november 2019: Einmælt samtykt. 
 
Býráðsfundur 12. desember 2019: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Hugskotskappingin “skipan av Stórutjørn” er liðug.  
Innkomnu uppskotini og dómsnevndarúrskurður verður kunngjørdur á fundinum. 
Úrslitið verður almannakunngjørt 18.05.2020. 
 
Skjal nr. 18/03468-39, dómsnevndarúrskurður, verður lagt í málið aftaná almennakunngerðingina. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla byggi- og býarskipanarnevndini til at staðfesta 
dómsnevndarúrskurðin, og at arbeiða víðari við skipan av Stórutjørn í tráð við ætlanina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 18. mai 2020: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið Horn og Bogi 
Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir við tilmælinum vísandi til at 
tilfarið kom á fundinum og at vit ikki hava fingið høvi til at nærlisið tilfarið, áðrenn endalig støða skal takast. 
 
Býráðsfundur 28. mai 2020: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Vitandi um, at kommunan hevur tørv á størri byggilendi, er tað avgerandi fyri býarmenningina, at 
planleggingin av kommununi er framtíðartryggjað og í tráð við tær ætlanir og avbjóðingar, sum kommunan 
stendur upp ímóti. 
 
Í vár varð arkitektakapping skipað um skipan av Stórutjørn, sum sambært Kommunuætlanini er fremst 
raðfest til býarvakstrarøki í kommununi. Tvær fyritøkur vunnu rættin at verða knýtt at 
prosjekteringsarbeiðinum sum ráðgevi at gera forprosjekt til fremstu raðfestingina av ætlanini. 
 
Fyri at kunna fara inn á økið við teimum framtíðarætlanum, sum fyriliggja, er tað tí av stórum týdningi at 
endaliga skipanin av Stórutjørn verður raðfest. 
 
Umsitingin ynskir at fara í samstarv við vinnandi fyritøkurnar fyri at nágreina skipanina av økinum, og gera 
raðfestingar, soleiðis at farast kann undir partar av útstykkingini.  
 
Stóratjørn er ogn hjá landinum, og fyri at kommunan kann fara undir at vaksa um býin verður neyðugt at 
fara í samráðingar við landið og Búnaðarstovuna um keypið av lendinum. 
Kappingin fevndi um økið matr. nr. 135ed og matr. nr. 1æf. Víddin á matriklunum er: 

- matr. 135ed er 108175 m2 til støddar (kortvídd) 
- matr. 1æf er 117.184 m2 til støddar (kortvídd) 

 
Talan er sostatt um eitt stórt øki, sum ætlanin er at yvirtaka í stigum, soleiðis at Stóratjørn verkætlanin 
kann gerast veruleiki í stigum. 
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Somuleiðis er at upplýsa, at arbeitt verður við avtaluni millum Landsverk og kommununa um innkomuvegin, 
sum endaliga kemur at hava stóra ávirkan á virkið í Stórutjørn. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til: 

- at játta 2 mió. kr. av konto 6475, Byggibúning bústaðir, L64011, Útstykking Stórabrekka, á konto 
6275, Fríðkan av kommununi (íløgur), L62039, Stóratjørn til framhaldandi skipan av økinum. 

- at heimila umsitingini at fara undir samráðingar við landið og Búnaðarstovuna um keyp av lendinum 
í stigum. 

- at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina 
málið í býráðið sum eykajáttan, ið skal viðgerast tvær ferðir. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskot frá Elsu Berg um at broyta 
játtan 2 mió. kr. til ikki at taka av konto 6475 men av tøkum peningi.  
 
Broytingaruppskotið fall við fimm atkvøðum fyri, átta ímót og ongari blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Gunvør Balle, Annika Olsen og Ruth Vang. 
 
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk, Bjørg Dam og Birgir Nielsen. 
 
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við átta atkvøðum fyri, ongari ímóti og 
fimm blonkum atkvøðum. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk, Bjørg Dam og Birgir Nielsen. 
 
Blankt atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Gunvør Balle, Annika Olsen og Ruth Vang. 
 
Uppskotið beint víðari til aðru viðgerð. 
 
[Gem]  
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62/21 Tíðaravmarkað starv til skráseting av oljutangum ísv. krøv í kunngerð 
nr. 124 um oljutangar 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Náttúru- og umhvørvisnevndin 30.11.2020 50/20 20/04492-1 

2 Fíggjarnevndin 20.01.2021 4/21 20/04492-1 

3 Fíggjarnevndin 17.02.2021 21/21 20/04492-1 

4 Býráðsfundur 25.02.2021 62/21 20/04492-1 

 
 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Í september 2018 kom kunngerð í gildi, ið hevur til endamáls at minka um vaksandi trupulleikan av 
oljudálkingum frá oljutangum í Føroyum: 
 
“Kunngerð nr. 124 frá 11. september 2018 um at fyribyrgja dálking frá oljutangum” 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Kommunan gjørdi sínar viðmerkingar til uppskotið til kunngerð í 2017, (17/03227), har viðmerkt varð at 
kunngerðin fór at økja umsitingarliga arbeiðið hjá kommununi munandi, m.a. ísv. skráseting av oljutangum 
og eftirlitsuppgávur. 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin varð kunnað um málið á fundi 09. september 2019, har víst var á, at 
kunngerðin er trupul at umsita og at ógreitt er hvørji tiltøk kommunan kann seta í verk fyri at fyribyrgja og 
avmarka oljudálkingum. 
 
Kunngerðin áleggur kommununi fleiri nýggj krøv. Sambært kunngerðini skal kommunan: 
 

1. Skráseta allar nýggjar og gamlar oljutangar innan innan 1. januar 2022 (sbr. §10), tað er um eitt 
ár. Skrásetast skal m.a. framleiðsluár, um rørskipan er einstreingjað, staðseting av tanganum og 
upplýsingar sum kommunan metir eru neyðugar fyri at fyribyrgja dálking.  

2. Hava eftirlit við at reglurnar í kunngerðini verða hildnar og at oljutangar ikki verða ov gamlir (sbr. 
§17) 

3. At gamlir oljutangar, har framleiðsluárið er ókent ella tangin ikki lýkur treytir í kunngerð, verða 
niðurtiknir áðrenn freistirnar ásettar í kunngerðini (sbr. §13). 

4. Geva eigara nýtsluloyvi áðrenn tangi og rør verða tyrvd og tá tangi verður fluttur (sbr. §7 stk. 3 og 
§8 stk. 3). Hetta merkir, at kommunan skal á staðið at kanna og góðkenna, at tangin er uppsettur 
sambært galdandi vegleiðingum fyri undirlag o.s.fr. 

5. Hava eftirlit við at tangar sum verða tiknir úr nýtslu verða latnir góðkendum móttakara av 
burturkasti, og viðgera umsóknir um møguligt undantak, um tað verður mett umhvørvisliga ráðiligt 
og rímiligt (sbr. §9) 

6. Geva eigara ella veitara boð um at seta ávís tiltøk í verk ísv. at fyribyrgja og avmarka oljudálking 
(§16 stk.4). 

 
Í kommununi eru á leið 7.500 húskir. Mett verður at flestu húsarhald hava hvør sín oljutanga, undantikið 
tey, ið hava fjarhita, hitapumpu/jørðhita, ella felags hitaveiting. Harafturat hava skrivstovur, stovnar, 
fyritøkur o.o. somuleiðis eisini annaðhvørt oljutanga ella aðra hitaveiting. 
 
Nýggju krøvini sbr. kunngerðini gera, at tørvur er á einum fólki at skráseta oljutangar og at skipa arbeiðið 
við fyribyrging av dálking frá oljutangum, soleiðis sum ásett í kunngerðini. Umhvørvisdeildin hevur longu 
fyrireikað ein leist/forrit hvussu oljutangar kunnu verða skrásettir í gis-skipanina, og klárt er at fara í gongd 
við hetta arbeiði.  
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Tað nýggja fólkið skal hava breiða vitan og útbúgving innan orku, og skal umframt at skráseta oljutangar 
og viðgera stórar datamongdir, kunna geva borgarum óhefta ráðgeving um grønar orkuloysnir og hava 
eftirlit við oljutangum, ísv. fyribyrging og avmarking av oljudálkingum. 
 
Ein partur av  umleggingini til varandi orku er eisini at veita ráðgeving. Nógvir borgarar venda sær til 
umhvørvisdeildina og biðja um vegleiðing í smb. við oljutangar og nýggjar orkuloysnir.  
 
Afturat lógarbundnu uppgávunum ísv. kunngerðina, samtykti býráðið í 2016 umhvørvispolitikkin hjá 
Tórshavnar kommunu, har miðað verður eftir at allur hiti og streymur skal koma frá varandi orku í 2030. 
Kommunan hevur tí ein týðandi leiklut í umleggingini til varandi orku, sum m.a. eisini merkir at oljutangar 
skulu skiftast út við varandi orkuskipanir. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
“Kunngerð nr. 124 frá 11. september 2018 um at fyribyrgja dálking frá oljutangum” 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
17/03227 Uppskot til kunngerð um oljutangar til hoyringar 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
 
Umhvørvisárin 
Endamálið er at fyribyrgja oljudálking og stuðla undir umlegging til varandi orku. Forða verður fyri at 
oljutangar gerast ov gamlir, fara at leka og dálka vatn, jørð og ognir. Olja kennir ikki matrikkulmørk og 
rennir inn til grannar, har dálkingin viðhvørt setir inn í kjallarar og er ring og kostnaðarmikil at taka upp. 
 
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 Ja    

Umhvørvisavleiðingar Ja Ja Ja Ja 

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar Ja    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti 
Ætlanin er at seta eitt fólk í tíðaravmarkað starv frá jan./feb. 2021 og restina av árinum, til m.a. at 
skráseta oljutangar, at fíggja útreiðslurnar av rakstri á konto 6610. 
 

 Rakstrarjáttan Løgujáttan 

Samlaður kostnaður Dkk 475.000 Dkk  

Kostnaður í hesum árinum Dkk  Dkk  

Tíðarætlan (byrjan/endi) Dato:               í ár 2021 Dato 

Avleiðingar á rakstur  Dkk  
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Játtan: 

  Á  Av  
Lokað   

Upphædd íalt Deild Verkætlan  Deild Verkætlan  verkætlan Eykajáttan 

Dkk       6610 Oljutangar      
Útgreining:               

Dkk               

Dkk          

Dkk             
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til: 

- at seta eitt fólk í tíðaravmarkað starv á umhvørvisdeildini í upp til eitt ár, til at skráseta oljutangar 
o.a., at fíggja av kontu 6610.  

- at kr. 475.000 verða fluttar frá standarkonto 14 til standarkonto 11 á konto 6610 
- at beina málið í fíggjarnevndina 

 
 
 
 
 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 30. november 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 

 
 
Fíggjarnevndin 20. januar 2021: Útsett. 
 
Ískoyti: 
Elsa Berg fíggjarnevndarlimur hevur biðið um at fáa málið “tíðaravmarkað starv til skráseting av 
oljutangum ísv. krøv í kunngerð nr. 124 um oljutangar” á skrá aftur til fyrst komandi fund í fíggjarnevndini, 
til støðutakan. Hon skrivar, at málið hevur skund at fáa í gjøgnum, tí nógv og tíðarkrevjandi arbeiði skal 
gerast við skrásetingini. 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Málið umrøtt.  
 
Elsa Berg ynskir at fáa málið til umrøðu í býráðnum. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um uppskot frá Bjørg Dam um at beina málið aftur í 
náttúru- og umhvørvisnevndina, ið varð einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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63/21 Forkanningar av fjalli í sambandi við tunnil millum Villingadal og Hotel 
Føroyar 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 08.02.2021 11/21 21/00462-2 

2 Fíggjarnevndin 17.02.2021 24/21 21/00462-2 

3 Býráðsfundur 25.02.2021 63/21 21/00462-2 

 
 
 
 
Upprunin til málið 
Í sambandi við innkomuvegin, er ætlan at gera ein tunnil millum Villingadal og Hotel Føroyar. 
 
Lýsing av málinum 
Í sambandi við hesa tunnilsætlan, er neyðugt at gera forkanningar av fjallinum. 
Her á landi eru tvær fyritøkur, ið kunna gera hesar kanningar: 

 Kristian Stórhamar, Trongisvágur 

 Grevstur MS, Martin Sivertsen, Norðdepil 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Tunnilin verður áleið 1300 m til longdar, kanningararbeiðið er mett til 800.000 kr. 
Í sambandi við kanningararbeiðið, skal útbjóðingartilfar gerast av serkønum, og verður her víst á Jarðfeingi, 
at heita á teir um at gera útbjóðingartilfar. 
Arbeiðið kann fíggjast av íløgur vegir 8175. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
 
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     

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti 
Talan er um kanningararbeiði, og hetta er mett at kosta umleið 800 tkr. 
 

 Rakstrarjáttan Løgujáttan 

Samlaður kostnaður Dkk  Dkk 800.000 

Kostnaður í hesum árinum Dkk  Dkk 800.000 

Tíðarætlan (byrjan/endi) Dato  Dato mars-nov. 2021 
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Avleiðingar á rakstur  Dkk  

 
Játtan: 

  Á  Av  
Lokað   

Upphædd íalt Deild Verkætlan  Deild Verkætlan  verkætlan Eykajáttan 

Dkk   8175 L81037   8175 L00001      
Útgreining:               

Dkk               

Dkk          

Dkk             
 
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at: 

1. Fáa Jarðfeingi at gera útbjóðingartilfar og at arbeiðið, at kanna fjallið, verður boðið út til omanfyri nevndu 
fyritøkur. 

2. Játta kr. 800.000 av konto 8175, L00001, Løgukarmur fyri árið, á konto 8175, L81037, Innkomuvegur 
kommunali partur 

3. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 08. februar 2021: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson, Kári Johansen, Bjørg Dam og Ruth 
Vang, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Jákup Dam, atkvøður ímóti, tí land og kommuna hava eina avtalu um at gjalda helvt um helvt 
í sambandi við tunnilsgerðina. 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur 
Sigurðsson og Birgir Nielsen, tekur undir við meirilutanum í Teknisku nevnd og beinir málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Elsa Berg, atkvøður ímóti. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um broytingaruppskot frá Jákupi Dam, ið mælir til at taka 
undir við tilmælinum við tí broyting, at land og kommuna rinda helvt um helvt av forkanningini. 
 
Broytingaruppskotið fall við seks atkvøðum fyri, sjey ímóti og ongari blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Gunvør Balle, Annika Olsen, Birgir Nielsen og Ruth Vang. 
 
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk og Bjørg Dam. 
 
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við tíggju atkvøðum 
fyri, trimum ímóti og ongari blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk, Bjørg Dam, Annika Olsen, Birgir Nielsen og Ruth Vang. 
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Ímóti atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam og Gunvør Balle. 
 
[Gem]  
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64/21 Orkumál 2020 – Gøtuljós 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 01.04.2020 64/20 20/00827-1 

2 Fíggjarnevndin 06.04.2020 88/20 20/00827-1 

3 Býráðsfundur 06.04.2020 60/20 20/00827-1 

4 Tekniska nevnd 08.02.2021 13/21 20/00827-1 

5 Fíggjarnevndin 17.02.2021 25/21 20/00827-1 

6 Býráðsfundur 25.02.2021 64/21 20/00827-1 

 
 
 
 
 
 
Lýsing av málinum 
Í fíggjarætlanini fyri 2020 eru kr. 5 mill. avsettar til orkumál, og av hesum eru tvær mill. ætlaðar til sparingar 
innan gøtuljós. 
Tilboð eru komin frá el-installatørum uppá at skifta eldri orkukrevjandi gøtuljósarmatur við nýggj 
orkusparandi LED armatur. 
 
Fíggjarlig viðurskiftir  
Fyri kr. 2 mill. fáa vit skift áleið 920 armatur, ið gevur eina árliga orkusparing á  
0,11 x 3600 x 1,57) = kr. 571.980 kr.  
T.v.s. at íløgan er afturvunnin uppá 3½ ár. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin fyri gøtuljósdeildini mæla til, at hesar 2 mill. kr. verða 
játtaðar til nevndu orkusparing á gøtuljósøkinum. 
 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 01. apríl 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 06. apríl 2020: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Býráðsfundur 06. apríl 2020: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Kunnað verður um málið. 
 
Tekniska nevnd 08. februar 2021: Kunnað varð um málið. 
Samtykt at játta kr. 2 mió. av kt. L61705 Orkupolitikkur og at játta kr. 1 mió. av kt. L00001 og at beina málið 
í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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65/21 Dagføring av kloakk leiðingum Mikkjalstrøð, Tórshavn 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 08.02.2021 4/21 20/03621-37 

2 Fíggjarnevndin 17.02.2021 28/21 20/03621-37 

3 Býráðsfundur 25.02.2021 65/21 20/03621-37 

 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Eftir áheitan frá íbúgvum á Mikkjalstrøð, hevur kommunan yvirtikið vegin Mikkjalstrøð, og harvið ábyrgdina 
av viðlíkahaldi av hesum. 
  
Lýsing av málinum – samandráttur 
Bæði kloakk- og yvirflatuvatnsleiðingarnar, ið ganga gjøgnum Mikkjalstrøð, eru í ringum standi. Av tí at tað 
er neyðugt at asfaltera vegin, metir umsitingin, at tað er skilabest at alt, ið liggur í vegnum, verður gjørt í 
góðan stand, soleiðis at tað ikki kemur fyri, at gravast skal í ein nýasfalteraðan veg. 
 
Ráðgevi hevur gjørt eina verkætlan og boðið hana út sum innbodna lisitatión. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
NA 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
NA 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
NA 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
NA 
 
Umhvørvisárin 
NA 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
Skjøl 

Lisitatiónsprotokoll j. nr. 20/03621-30 

 
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 ☐ 
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Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti 
Samlaði kostnaðurin at fyrireika, útinna og hava eftirlit við arbeiðinum, er mettur til kr. 4,2 mió. Arbeiðið 
er partvís nýgerð og partvís rakstur. 
 

 Rakstrarjáttan Løgujáttan 

Samlaður kostnaður Dkk  Dkk 4.200.000 

Kostnaður í hesum árinum Dkk  Dkk 4.200.000 

Tíðarætlan (byrjan/endi) Dato  Dato 

Avleiðingar á rakstur  Dkk  

 
Játtan: 

  Á  Av  
Lokað   

Upphædd íalt Deild Verkætlan  Deild Verkætlan  verkætlan Eykajáttan 

Dkk   6875 Nýggj   6875 L00001      
Útgreining:               

Dkk               

Dkk          

Dkk             
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at:  

1) umsitingin tekur upp samráðingar við arbeiðsgevaran, ið hevði lægsta boð, sí lisitatiónsprotokoll j. nr. 
20/03621-30, um at gera arbeiðið at dagføra leiðingarnar í vegnum Mikkjalstrøð og at  

2) játta kr. 2,7 mió. av konto 6875, L00001, løgukarmur fyri árið, á nýggja verkætlan “Kloakk Mikkjalstrøð”, og 
kr. 0,5 mió. av konto 6810 og kr. 1,0 mió. av konto 8112 

3) beina málið í býráðið, umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í býráðið. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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66/21 Baraldsgøta 2 - grót rapar 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 08.02.2021 5/21 20/03740-16 

2 Fíggjarnevndin 17.02.2021 29/21 20/03740-16 

3 Býráðsfundur 25.02.2021 66/21 20/03740-16 

 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Avbjóðing av hæddarmuninum millum kommunalan veg, Blómubrekka, og útstykkingina fram við 
Baraldsgøtu 2 og 4. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 
Fyrst varð givið loyvi til útstykking og hareftir tók kommunan avgerð um, at Blómubrekka skuldi halda fram 
frá Baraldsgøtu og bindast í Villingadagsvegin. Tá vegurin varð prosjekteraður var tað greitt, at grundað 
stóran hæddarmun, skuldi ein stuðlamúrur gerast millum grundøkini og vegin. Av tí at tað lá nógv sprongt 
grót á Baraldsgøtu 2 og 4, bleiv stuðlamúrur ikki gjørdur har. Tað vísir seg nú at vera neyðugt at stoypa 
garð fyri at tryggja vegin, og samstundis gera tað møguligt at byggja har byggiloyvið er givið. 
 
Umsiting kommununnar hevur samskift við eigararnar av matr. nr. 1362t og 1362u, og semja er um eina 
loysn. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
NA 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
NA 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
NA 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
NA 
 
Umhvørvisárin 
NA 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
NA 
 
Skjøl 
Prosjekt, skjal j. nr. 20/03740-23 
Kostnaðarmeting, j. nr. 20/03740-34 
 
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 x   
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Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti 
Sp/f Ráð, Kári Lamhauge, hevur gjørt eitt prosjekt og tilhoyrandi kostnaðarmeting, sí skjal j. nr. 20/03740-
34. 
 

 Rakstrarjáttan Løgujáttan 

Samlaður kostnaður Dkk 0 Dkk 1.000.000 

Kostnaður í hesum árinum Dkk 0 Dkk 1.000.000 

Tíðarætlan (byrjan/endi) Dato            15.04.2021 Dato         31.09.2021 

Avleiðingar á rakstur  Dkk 0 

 
Játtan: 

  Á  Av  
Lokað   

Upphædd íalt Deild Verkætlan  Deild Verkætlan  verkætlan Eykajáttan 

Dkk   8175 Nýggj   8175 L00001      
Útgreining:               

Dkk               

Dkk          

Dkk             
 
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at: 

1) tryggja vegkassan sambært prosjekt, skjal j. nr. 20/03740-23. 

2) fíggja kostnaðin á kr. 1,0 mió. av konto 8175, L00001, løgukarmur fyri árið, á nýggja verkætlan 
“Stuðlamúrur Baraldsgøta” á konto 8175.  

3) beina málið í býráðið, umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í býráðið. 

 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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67/21 Keyp av lendi frá matr. nr. 1362u til vegin Baraldsgøtu. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 08.02.2021 6/21 20/04720-6 

2 Fíggjarnevndin 17.02.2021 30/21 20/04720-6 

3 Býráðsfundur 25.02.2021 67/21 20/04720-6 

 
 
 
 
Upprunin til málið: 
Grundað óhepna matrikulering, er neyðugt at keypa áleið 1 m2 og gera nakrar matrikulbroytingar, fyri at 
vegurin Baraldsgøta fær rætt skap, sí hjálagdu tekning, j. nr. 20/04720-7. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur 

Eigaran av matr. nr. 1362u hevur váttað, at hann gevur loyvi til at gera matrikulbroytingar sambært nevndu 
tekning. 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
NA 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
NA 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
NA 
 
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum 
NA 
 
Umhvørvisárin 
NA 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
 
Skjøl 
Tekning, j. nr. 20/04720-7 

 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar x    

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☒    Nei ☐ 

 
Frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti 
(stutt frágreiðing um fíggjarlig viðurskifti) 
 

 Rakstrarjáttan Løgujáttan 
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Samlaður kostnaður Dkk 15.000 Dkk  

Kostnaður í hesum árinum Dkk 15.000 Dkk  

Tíðarætlan (byrjan/endi) Dato  Dato 

Avleiðingar á rakstur  Dkk  

 
Játtan: 

  Á  Av  
Lokað   

Upphædd íalt Deild Verkætlan  Deild Verkætlan  verkætlan Eykajáttan 

Dkk              
Útgreining:               

Dkk               

Dkk          

Dkk             
 
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at keypa uml. 1 m2 frá matr. nr. 1362u fyri kr. 2.000,- og 
marknaumskipa vegin fyri 13.000,- fíggjað av konto 8110, tillaga vegin sambært hjálagdu tekning, j. nr. 20/04720-
7, og beina málið í býráðið, umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
 
 
Tekniska nevnd 08. februar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
 
Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið í býráðið. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Einmælt samtykt. 
 
[Gem]  
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68/21 Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2021 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevndin 17.02.2021 34/21 21/00010-1 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 68/21 21/00010-1 

 
 
 
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 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Ískoyti:  

Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum. 
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Fíggjarnevndin 17. februar 2021: Framlagt og góðkent. 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Framlagt og góðkent. 
 
[Gem]  
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69/21 Innskriving skúlaárið 21/22 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Trivnaðarnevndin 11.02.2021 9/21 21/00394-3 

2 Trivnaðarnevndin 19.02.2021 12/21 21/00394-3 

3 Mentamálanevndin 22.02.2021 37/21 21/00394-3 

4 Býráðsfundur 25.02.2021 69/21 21/00394-3 

5 Trivnaðarnevndin 11.03.2021 18/21 21/00394-3 

 
 
 
 
 
Upprunin til málið 
Innskriving í 1. flokk, forskúla og frítíðarskúla skúlaárið 2021/2022 
 
Lýsing av málinum 
Innskriving í fyrsta flokk og forskúla í kommunalu skúlarnar og frítíðarskúlarnar er í talgildu 
bókingarskipanini BARN. Nú innskrivingin er liðug, eru 322 børn skrivað inn í fyrsta flokk og 112 
børn skriva inn í forskúla. Haraftrat eru 18 skrivað inn í fyrsta flokk í frískúlan Lítlaskúla, av 
teimum 18 eru trý dupult innskrivað tvs., tey eru eisini skrivað inn í ein kommunalan skúla, og 
støða er enn ikki tikin til, hvønn skúla tey fara í. Fimm børn eru skrivað inn í Frískúlan í Havn. 
Tilsamans eru sostatt 342 børn skrivað inn í fyrsta flokk í Tórshavnar kommunu. 
 
Næmingatalið 1.september 2020 í núverandi fyrsta flokki var 275, so talan er um nógv fleiri 
næmingar í fyrsta flokki næsta skúlaár. 
 
Sí hjálagt skjal við tølum frá innskriving. 
 
Skúlin á Fløtum er bygdur til trý spor frá forskúla til og við 7. flokki og til fimm spor í 8. og 9. 
flokki. 95 børn eru skrivað inn í skúlan til komandi skúlaár, men pláss er bert fyri 72, sostatt er 
neyðugt at flyta 23 børn í ein annan skúla, og báðir grannaskúlarnir Sankta Frans skúli og Skúlin 
á Argjahamri eru eisini fullir, sostatt er neyðugt at flyta 21 næmingar í  Eysturskúlan,og tveir í 
aðrar skúlar, har tøk pláss eru nærri við teirra bústað. 50 børn eru skrivað inn í Skúlan á Argjahamri, 
og tað eru tvey ov nógv. Tvey búgva i Eysturbýnum og verða tí flutt í Eysturskúlan.  
 
49 eru skrivað inn í Sankta Frans skúla, tað er eitt barn ov nógv, men tey fáa øll pláss í skúlanum.  
 
Sí hjálagdar leiðreglur fyri upptøku av næmingum, samtykt í mentamálanevndini 6. juni 2018. 
 
Í leiðreglunum stendur m.a.: 
“ Um pláss ikki er fyri øllum børnum, sum eru skrivað inn í ávísan skúla, verður avgerð um pláss tikin við 
støði í hesum meginreglum:  

 innskrivingin er komin, áðrenn freistin er farin  

 barnið gongur í forskúla í skúlanum  

 barnið hevur systkin í skúlanum  

 barnið býr nærindis  

 onnur serlig viðurskifti  
 
Mentamáladeildin roynir at hava fyrilit fyri ynskjum hjá foreldrum um ávísan skúla, men er stór tilgongd til 
tann skúlan, er ikki vist, at umbønin verður eftirlíkað.” 
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Støðan í ár er tann, at nógv fleiri, enn pláss er til, eru skrivað inn í Skúlan á Fløtum, og fleiri børn, sum 
búgva beint við skúlan, fáa ikki pláss har. Støðan verður væntandi tann sama næsta ár. 
 
Neyðugt verður, at endurskoða leiðreglur fyri upptøku av næmingum til skúlaárið 2022/2023 og viðgera 
spurningin viðvíkjandi forskúla og framíhjárætti hjá forskúlabørnum at fáa pláss í fyrsta flokki.  
 
 
Lógir, ásetingar o.a. 
 
 
Upplýsingar frá umsitingini 
Einki at viðmerkja 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið 
Einki at viðmerkja 
 
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum) 
Einki at viðmerkja 
 
Skjøl 
Hjáløgd skjøl: 
Tøl, Innskriving í forskúla, fyrsta flokk og frítíðarskúla 2021 
 
Leiðreglur fyri upptøku av næmingum í kommunalu fólkaskúlarnar í Tórshavnar kommunu 
 
 
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x) 

 Fyri 
Tórshavnar 
kommunu 

Fyri ávís 
økir í 
kommununi 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar 
ella felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Umsitingaravleiðingar     

Umhvørvisavleiðingar     

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum     

Sosialar avleiðingar     

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar     

 

Fíggjarligar avleiðingar:    Ja ☐    Nei ☐ 

 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at endurskoða leiðreglur fyri upptøku av næmingum til skúlaárið 
2022/2023. 
 
 
 
 
 
 
Trivnaðarnevndin 11. februar 2021: Tikið av skrá. 
 
Ískoyti: 
Forkvinnan í trivnaðarnevndini, Súna Mørk, setur fram uppskot um: 

1) at fáa endurskoðað leiðreglur frá 6. juni 2018 fyri upptøku av næmingum í kommunalu 
fólkaskúlarnar í Tórshavnar kommunu at galda frá skúlaárinum 2022/23. Umsitingin verður biðin 
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um at vísa á møguligar tillagingar í leiðreglunum, har tað í størri mun verður tikin hædd fyri um 
næmingar hava bústað nærhendis skúlanum. Eisini verður umsitingin biðin um at geva møgulig 
onnur boð uppá tilllagingar, herundir viðv. møguligum tillagingum viðv. ásetingini um eldri systkin 
í skúlanum og viðv. um næmingurin hevur verið í forskúla. 

2) at tað til skúlaárið 2021/22 og møguliga fleiri skúlaár – skulu vera fýra spor (flokkar) í 1. flokki í staðin 
fyri trý og lýsa, hvussu tað kann fremjast og annað í tí sambandi. 

Viðmerking frá umsitingini 
Umsitingin metir, at næmingarnir, ið ikki rúmast í 1. flokki í Skúlanum á Fløtum til komandi skúlaár, í 
høvuðsheitum eiga at vera bjóðaði skúlapláss í Eysturskúlanum, har tøk pláss er til endamálið. 
 
Um so er, at avgjørt verður at hava 4 spor í 1. flokki til komandi skúlaár, so mælir umsitingin staðiliga frá 
longu nú at samtykkja, at  tað eisini eftirfylgjandi skúlaár skulu kunna vera 4 spor í 1. flokki í Skúlanum á 
Fløtum. Metingin er, at hetta er so mikið stór broyting av skúlabygnaðinum í høvuðsstaðarøkinum, at hon 
krevur at verða viðgjørd samsvarandi ásetingunum í fólkaskúlalógini um skúlabygnað § 47, stk. 6 og § 32, 
stk. 1. 

Á fundinum verða tøl løgd fram viðv. verandi skúlaflokkaskipan/skúlabygnaði, barnatali í ymsu økjunum í 
kommununi (grundað á samkoyring av GIS-skipanini hjá TK við fólkayvirlitið), umframt boð uppá 
framskrivingar komandi 7 árini. 

Um avgerð verður tikin um, at tað í Skúlanum á Fløtum skúlaárið 2021/22 skulu vera fýra flokkar í 1. flokki, 
ávirkar hetta eisini frítíðarskúlavirksemið á Fløtum, og skal málið tí eisini beinast til viðgerðar í 
mentamálanevndina.  
 
Roknast kann við, at møguligar greiningar kunnu gerast rímiliga skjótt og koma aftur til viðgerðar í nevndini, 
men vilja møgulig viðurskifti og avgerðir innan økið kunnu innibera tørv á hoyringum v.m., sum tað eisini 
hædd skal takast fyri. Um talan er um møguligar broytingar í skúlabygnaðinum sbrt. fólkaskúlalógini, vil 
tað innibera eina drúgvari tilgongd. 

Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla trivnaðarnevndini til: 

a). at fara undir endurskoðan av leiðreglunum fyri upptøku av næmingum í kommunalu fólkaskúlarnar í 
Tórshavnar kommunu, 

b). at áðrenn støða verður tikin til at hava 4 spor í 1. flokki skúlaárið 2021/22 í Skúlanum á Fløtum fyrst at 
lýsa møguleikar, fyritreytir og avleiðingar av tí, og  

c). ikki at samtykkja fýra spor í 1. flokki eftir skúlaárið 2021/22 á verandi grundarlagi. 

 
 
Trivnaðarnevndin 19. februar 2021: Ein meiriluti, Súna Mørk, Kristianna Winther Poulsen og Bjørg 
Dam, tekur undir við tilmæli a) um at endurskoða leiðreglurnar fyri upptøku av næmingum í kommunalu 
fólkaskúlarnar. Meirilutin samtykkir harumframt at skúlaárið 2021/22 verða fýra flokkar í 1. flokki í 
Skúlanum á Fløtum vísandi til, at børn skulu kunna ganga í skúla í nærumhvørvinum. 
 
Ein minniluti, Jákup Dam og Gunvør Balle, tekur undir við tilmælunum a), b) og c), og krevur málið í 
býráðið. 
 
Málið verður beint í mentamálanevndina viðvíkjandi frítíðarskúlanum. 
 
Ískoyti: 
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Vísandi til ætlanina um, at 1. flokkur skúlaárið 2021/22 verða fýra flokkar í Skúlanum á Fløtum, so kann 
hetta hava við sær hølisavbjóðingar fyri virksemið hjá Frítíðarskúlanum á Fløtum.  
 
Hvørjar avbjóðingar talan kann vera um ítøkiliga, og hvussu tær møguliga kunnu loysast, er ikki greitt í 
skrivandi stund, tí tær hanga eisini saman við, hvussu skúlin loysir sín hølistørv. Heildarmetingin er tó, at 
frítíðarskúlin fer at fáa trengri karmar enn ætlanin var.  
 
Um talan bert er um henda eina árgangin, sum fer at vera fýra flokkar, so er støðan fyri frítíðarskúlan 
vanlig aftur skúlaárið 2023/24. Verður talan um fleiri ár, har bæði 1. og 2. flokkur er fýra spor, so eru 
umleið 50 børn í 1. og 2. flokki fleiri í frítíðarskúlanum enn ætlanin var. Tá er ikki tikið hædd fyri, um 
forskúlaflokkarnir eisini vera fleiri enn teir tveir, sum nú eru. 
 
Hetta skúlaárið eru børnini í 2. flokki í frítíðarskúla í Spíranum í Havnardali, sí eisini mál 19/00290, har 
ætlanin var, at skúlin og frítíðarskúlin høvdu inniverandi skúlaár til at finna seg til rættis í grunddeildini í 
nýggja bygninginum, og at allur frítíðarskúlin varð savnaður í skúlabygninginum skúlaárið 2021/22.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla við støði í ætlanini um fýra flokkar í 1. 
flokki til, at umsitingin saman við frítíðarskúlaleiðsluni og skúlaleiðsluni gera uppskot til hølisloysn fyri 
Frítíðarskúlan á Fløtum í skúlabygninginum.  
 
 
 
Mentamálanevndin 22. februar 2021: Ein meiriluti, Annfinn Brekkstein, Súna Mørk og Kristianna 
Winther Poulsen, taka undir við tilmælinum við tí ískoyti, at Spírin í Havnardali eisini er partur av 
hølisloysnini fyri frítíðarskúlan. 
 
Ein minniluti, Annika Olsen og Ruth Vang, tekur ikki undir við tilmælinum vísandi til, at fýra flokkar fyri 
hvønn árgangin verður ov stórt fyri skúlan.  
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Atkvøtt varð um soljóðandi broytingaruppskot frá Elsu Berg, Jákupi 
Dam, Gunvør Balle, Anniku Olsen, Birgir Nielsen og Ruth Vang: 
 
- Tekur verður undir við 4 spor í fyrsta flokki í 2021-22 
- Eyka fyrsti flokkur skal staðsetast uttanfyri skúlan 
- Nýggjar upptøkureglur skulu gerast, sum tryggja, at sama støða ikki uppstendur komandi árini 
 
Broytingaruppskotið fall við seks atkvøðum fyri, sjey ímóti og ongari blankari atkvøðu. 
 
Fyri atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Gunvør Balle, Annika Olsen, Birgir Nielsen og Ruth Vang. 
 
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk og Bjørg Dam. 
 
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í trivnaðarnevndini 19. februar, ið varð samtykt við sjey 
atkvøðum fyri, ongari ímóti og seks blonkum atkvøðum. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, 
Kári Johansen, Súna Mørk og Bjørg Dam. 
 
Blankt atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Gunvør Balle, Annika Olsen, Birgir Nielsen og Ruth Vang. 
 
 
[Gem]  
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70/21 Val av kommunustýrisumboðum í skúlastýrini 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðsfundur 14.01.2021 23/21 20/04145-1 

2 Býráðsfundur 25.02.2021 70/21 20/04145-1 

 
 
 
 
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu: 
Skúlin á Fløtum 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Súna Mørk    Bjørg Dam 
Birgir Nielsen    Ruth Vang 
 
Eysturskúlin 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Kári Johansen    Súna Mørk 
Annika Olsen    Gunvør Balle 
 
Sankta Frans skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Bjørg Dam    Kári Johansen 
Birgir Nielsen    Ruth Vang 
 
Skúlin á Argjahamri 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Annfinn Brekkstein   Súna Mørk 
Ruth Vang    Birgir Nielsen 
 
Hoyvíkar skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Bjørg Dam    Kristianna Winther Poulsen 
Gunvør Balle    Annika Olsen 
 
Skúlin við Løgmannabreyt 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Kristianna Winther Poulsen  Bjørg Dam 
Elsa Berg    Jákup Dam 
 
Kollfjarðarskúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Bjørg Dam    Kristianna Winther Poulsen 
Elsa Berg    Jákup Dam 
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Kaldbaks skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Súna Mørk    Kári Johansen 
Jákup Dam    Elsa Berg 
 
Velbastaðar skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
 
Kristianna Winther Poulsen  Bjørg Dam 
Ruth Vang    Birgir Nielsen 
 
Eisini mælir kommunustjórin býráðnum til at velja 1 umboð fyri ávikavist skúlan í 
Nólsoy, Lítlaskúla og Frískúlan í Havn, umframt ein tiltakslim fyri hvørt skúlastýrið. 
 
Nólsoyar skúli 
Fastur limur     Tiltakslimur 
 
Súna Mørk    Kári Johansen 
 
Lítli skúli 
Fastur limur     Tiltakslimur 
Kári Johansen    Súna Mørk 
 
Frískúlin í Havn 
Fastur limur     Tiltakslimur 
 
Bjørg Dam    Annfinn Brekkstein 
 
 
Býráðsfundur 25. februar 2021: Vald vórðu: 
 
 
 
Skúlin á Fløtum 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Bjørg Dam    Kári Johansen 
Rutt Vang    Elsa Berg    
 
Eysturskúlin 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Súna Mørk    Bjørg Dam 
Annika Olsen    Gunvør Balle 
 
Sankta Frans skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Bjørg Dam    Kári Johansen 
Birgir Nielsen    Ruth Vang 
 
Skúlin á Argjahamri 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Annfinn Brekkstein   Súna Mørk 
Birgir Nielsen    Ruth Vang  
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Hoyvíkar skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Kristianna Winther Poulsen  Kári Johansen 
Gunnvør Balle    Annika Olsen 
 
Skúlin við Løgmannabreyt 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Kristianna Winther Poulsen  Bjørg Dam 
Elsa Berg    Jákup Dam 
 
Kollfjarðarskúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Bjørg Dam    Kristianna Winther Poulsen 
Elsa Berg    Gunvør Balle 
 
Kaldbaks skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Súna Mørk    Kári Johansen 
Jákup Dam    Elsa Berg 
 
Velbastaðar skúli 
Fastir limir     Tiltakslimir 
Kári Johansen    Bjørg Dam 
Ruth Vang    Biegir Nielsen 
 
Eisini mælir kommunustjórin býráðnum til at velja 1 umboð fyri ávikavist skúlan í 
Nólsoy, Lítlaskúla og Frískúlan í Havn, umframt ein tiltakslim fyri hvørt skúlastýrið. 
 
Nólsoyar skúli 
Fastur limur     Tiltakslimur 
Súna Mørk    Kári Johansen 
 
Lítli skúli 
Fastur limur     Tiltakslimur 
Kári Johansen    Súna Mørk 
 
Frískúlin í Havn 
Fastur limur     Tiltakslimur 
Bjørg Dam    Annfinn Brekkstein 
 
 
[Gem]  
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