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1/19 Leigumál - Lonin í Hoydølum til fyribils dagstovn
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019

Málnr.
1/19
2/19
1/19

Journalnr.
19/00224-1
19/00224-1
19/00224-1
19/00224-1

Upprunin til málið:
Áleikandi tørvurin á fleiri dagstovnaplássum, sí eisini mál 17/03897 Bráðfeingis tørvur á
dagstovnaplássum og mál 18/03521 Útvega fleiri dagstovnapláss
Lýsing av málinum – samandráttur
Sum lýst í omanfyri nevndu málum, eru fleiri útbyggingar í gerð og aðrar eru í ætlan, sum yvir
eitt tvey ára tíðarskeið skulu al tryggja nóg mikið av dagstovnaplássum.
Fyri at nøkta plásstørvin, meðan bygt verður, hevur fyrisitingin kannað møguleikan at leiga
skúlalonina í Hoydølum, matr.nr. 18, árini 2019-2020, ið nú stendur tóm.
Uppskot til leigusáttmála við Mentamálaráðið/Landsverk fyriliggur. Onnur loyvi frá
byggimyndugleika, friðing og øðrum eru ávegis.
Mett verður, at lonin er serstakliga væl egnað til fyribils dagstovn og kann rúma uml. 100
børnum. Gerast skulu bert smávegis tillagingar. Útiøkið verður skipað hóskandi til endamálið.
Ætlanin er at byrja dagstovnavirksemið 1. februar 2019.
Lonin her í vár verður brúkt sum dagstovnur til øll tey, sum bíðað eftir, at ymsu
byggiloysnirnar verða lidnar. Støðan í løtuni er tann, at foreldur hava fingið pláss í
Dagstovninum Fríðriksgarði, Býlingshúsinum í Maritugøtu og Býlingshúsinum Inni á Gøtu at
byrja her í januar, februar og mars, men hesar byggingar eru allar seinkaðar.
Fríðriksgarður verður tikin í nýtslu 1. mars. Býlingshúsið Inni á Gøtu væntast liðugt síðst í
apríl og Býlingshúsið í Maritugøtu væntast liðugt síðst í mai. Tey kunnu sostatt fáa bjóðað
pláss í Hoydølum ímeðan. Talan er um uml. 50 børn, um øll taka av.
Vísandi til ætlanirnar at byggja Býlingshúsið Vesturi á Flat út við fýra stovum (uml. 64 pláss
um 2 vg-stovur og 2 bg-stovur) og Dagstovnin á Hamrinum út við tveimum stovum (uml. 32
pláss um 1 vg-stova og 1 bg-stova), so ber til, so skjótt einstøku málini eru samtykt at byggja,
at bjóða hesi plássini út í BARN, og at børnini so byrja í lonini í Hoydølum, meðan bygt
verður.
Fyribilsdagstovnurin í Hoydølum hugsast eisini loysa annan trupulleika á stovnum, har ov
nógv barnagarðsbørn eru inni, og sum tí forða fyri, at BARN fær bjóðað vøggustovubørn á
viðkomandi stovnum út. Hugsanin er, at elstu børnini á stovninum møta á vanliga stovninum,
men at tey halda til í lonini part av degnum.
Dagstovnaleiðararnir, har børnini hava fingið pláss, vara av starvsfólkum og børnum í Lonini í
Hoydølum. Aftrat verður samskipari á staðnum.
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Fígging:
Á kontu 2810 fíggjarligt frípláss er í 2018 ein væntað minninýtsla uppá uml. kr. 1,85 mió. Til
tess at fíggja leigusáttmálan fyri árið 2019 og til aðrar útreiðslur í sambandi við víðkan av
stovnskapasitetinum, harundir keyp av útgerð o.ø., verður skotið upp at flyta kr. 1,85 mió av
kontu 2810 Fíggjarligt frípláss til kontu 3215 Aðrar útreiðslur barnaansing, har aðrir
leigusáttmálar á dagstovnaøkinum eisini verða fíggjaðir.
Lógir, ásetingar o.a.
Dagstovnalógin.
Upplýsingar frá umsitingini
Umsókn er send byggideildini um nýtsluloyvi. Onnur loyvi skulu fáast til vega frá
Umhvørvisstovuni, friðingarmyndugleikum v.m
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
17/03897 Bráðfeingis tørvur á dagstovnaplássum
18/03521 Útvega fleiri dagstovnapláss
17/03061 Útinna forkeypsrætt til ognina Kurla
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
.
Skjøl
Leigusáttmáli, bygningstekningar v.m.
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

Nei ☐

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla mentamálanevndini til at samtykkja,
at lonin í Hoydølum verður skipað sum fyribils dagstovnur og at mæla býráðnum um fíggjarnevndina
til at góðkenna uppskotið til leigusáttmála og at flyta kr. 1,85 mió av kontu 2810 Fíggjarligt
frípláss til kontu 3215 Aðrar útreiðslur barnaansing ætlað til gjald fyri leigusáttmála og aðrar
útreiðslur í sambandi við víðkanina av plásskapasitetinum.

Blað nr.: 5
Býráðsfundur
16. januar 2019

Formansins merki:

Mentamálanevndin 14. januar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 15. januar 2019: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina
málið i býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 16. januar 2019: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð.
[Lagre]
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2/19 Umsókn um keyp av øki burtur av matr. nr. 139b, Hoyvík til
bygging av einum biogassanleggi
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Býráðsfundur
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur
8 Fíggjarnevndin
9 Býráðsfundur
10 Fíggjarnevndin
11 Býráðsfundur
12 Fíggjarnevndin
13 Býráðsfundur

Fundardagur
11.04.2018
12.04.2018
18.04.2018
24.04.2018
30.08.2018
24.10.2018
25.10.2018
28.11.2018
29.11.2018
05.12.2018
13.12.2018
15.01.2019
16.01.2019

Málnr.
73/18
94/18
110/18
93/18
194/18
302/18
243/18
334/18
260/18
344/18
300/18
1/19
2/19

Journalnr.
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5
18/00908-5

Lýsing av málinum – samandráttur
Við skrivi 22.03.2017 søkir Christian Andreasen, advokatur, vegna P/f Salmon Protein um,
at felagið fær til keyps umleið 20.000 m2 burtur av matr.nr. 139b, Hoyvík.
Ætlanin er at nýta stykkið til bygging av einum biogass anleggi, sum skal taka ímóti úrdráttum
frá alivinnuni, sambært teimum reglum, sum eru galdandi fyri alivinnuna viðvíkjandi
burturbeining av lívrunnum tilfari, og tøðum frá føroyskum bóndum.
Burtur úr tilfarinum, sum verður viðgjørt/avgassað, verður útvunnin hiti, sum skal latast til
Fjarhitafelagið, umframt at veita streym til SEV.
Samstundis er ætlanin, at bøndur skulu fáa latna tilfarið aftur sum avgassað tøð. Hetta gevur
bóndum møguleika fyri at taða oftari, og uttan at taðingin hevur við sær keðilig
umhvørvisárin, sum annars er galdandi fyri taðing við vanligum tøðum.
Við at byggja nevnda biogassanlegg fáa alarar tann fyrimun, at teir sleppa av við lívrunnið
burturkast, samstundis sum bøndur sleppa av við sítt avfall.
Bygging av einum slíkum anleggi er fult í tráð við ætlanina hjá landi og kommunum at útvinna
mest møguligt av grønari orku, samstundis sum hetta tiltak vil verða til stóran frama fyri
umhvørvið sum heild.
Umsøkjarin ynskir at fáa grundøkið til keyps fyri ein keypspening sum svarar til kostprísin.
Um neyðugt er at broyta byggisamtyktina, fyri at byggja nevnda anlegg á økinum, verður
samstundis biðið um, at byggisamtyktin fyri økið verður broytt.
Lógir, ásetingar o.a.:
Matr. nr. 139b á Skarðshjalla liggur í umráðispartinum B8 í almennu byggisamtyktini fyri
Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar sambært kap. 4, §15 eru:
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- Loyvt er einans at byggja hús til vinnuvirkir, her undir umsitingar- og tænastuvirki,
verksmiðjur, goymslur og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið hevur samband við hesi.
- Virkini í hesum umráðispartinum skulu kunna flokkast í umhvørvisflokkunum 4 til 6
sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.
Umhvørvisflokkur 6: Umfatar virkir, ið hava størri ávirkan á sítt nærmasta umhvørvi. Kunnu
staðsetast í størri ídnaðarøki, har fráleiki til grannar kann haldast. Eisini kann staðsetingin
verða í vinnuøkjum, har bert virkir við serligum fráleikatørvi liggja. Virkir í hesum flokkinum
eru størri maskin- og betongvirkir, sláturvirkir og asfaltvirkir. Minsta frástøða til bústaðir fyri
henda flokk er 300 metrar.
Upplýsingar frá umsitingini:
Matr. nr. 139b, sum umsøkjarin biður um at fáa til keyps, er innasta økið á Skarðshjalla.
Biðið verður um at fáa 20.000 m² og er tað alt økið sum er eftir innanfyri tað síðstu
útstykkingina á Skarðshjalla.
Skal kommunan selja økið til P/f Salmon Protein, so krevur tað loyvi frá Landsstýrinum, tí
talan er um eitt øki sum er størri enn 300 m², sum verður selt uttan útboð.
Í staðin fyri at selja, so kann kommunan geva felagnum optión uppá økið í eitt tíðarskeið.
Soleiðis tryggjar kommunan sær, at um biogass anleggið ikki verður bygt, so kemur
kommunan framhaldandi at ráða yvir økinum, sum kann latast til bygging av nýggjari
brennistøð ella annað.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið:
Eitt øki skal eisini finnast til at byggja eina nýggja framtíðar brennistøð, møguliga fyri alla
Føroyar, sum eisini kann lata hita til Fjarhitafelagið og møguliga streym til SEV.
Um økið á Skarðshjalla verður latið til biogass anlegg, so skal eitt annað øki finnast til nýggja
brennistøð, tað kundi verið á Ovara Hjalla.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum:
Av tí at onki projekt fyriliggur, so ber ikki til at siga um ætlanin krevur frávik/lættar frá
ásetingunum.
Umsóknin er helst í tráð við ásetingarnar fyri økið, men tað skal kannast nærri, tá fleiri
upplýsingar fyriliggja.
Skal biogass anlegg byggjast á staðnum, so er talan um eitt kap. 5 virki, sum krevur
umhvørvisgóðkenning.
Umhvørvisárin:
Er viðgjørt eftir umhvørvisstigi 6
Fíggjarlig viðurskifti:
Tórshavnar kommuna eigur lendið sum søkt verður um.
Viðmerkingar frá øðrum deildum:
Tekniska deild:
Býarverkfrøðingurin hevur verið við til at lýsa málið.
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Býarskipanardeildin:
Í sambandi við ídnaðarvirksemið á Skarðshjalla, so er skilagott at staðseta eitt nýtt biogass
anlegg innast á økinum, hetta eisini í sambandi við eina møguliga útbygging/flyting av
brennistøðini, ið somuleiðis er eyðsædd at verða staðsett tætt við biogass anleggið. Eftir
ætlan verður ídnaðarøkið á Hjalla víðkað omanfyri verandi virksemið, ið leggur upp til fleiri
grundøki og møguleikar til vinnu og ídnað.
Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum:
Tá myndugleikaprojekt fyriliggur, skal málið sendast til:
- Umhvørvisstovuna í sambandi við umhvørvisgóðkenning
- Arbeiðs- og brunaeftirlitið
Skjøl:
Skjøl sum eru tøk í sambandi við viðgerðina av málinum:
- Umsókn frá Christian Andreasen, j.nr. 18/00908-2
Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til:
at kommunan gevur P/f Salmon Protein optión í 2 ár uppá at keypa umleið 20.000 m2 burtur
av matr.nr. 139b, Hoyvík, til staðseting av nýggjum biogass verki.
at optiónin verður treytað av, at áðrenn endaligt keyp ferð fram, skal tilsøgn um byggiloyvi
fyriliggja, umframt avtala um veiting av framleiddari orku, m.a. til fjarhitafelagið.
at beina málið í fíggjarnevndina, til at áseta aðrar treytir, m.a. um kostnað og tíðarætlan.

Byggi- og býarskipanarnevndin 11. apríl 2018: Útsett.
Byggi- og býarskipanarnevndin 12. apríl 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 18. apríl 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og
geva P/F Salmon Protein optión í 2 ár uppá at keypa umleið 20.000 m² burtur av matr. nr.
139b, Hoyvík við omanfyristandandi treytum og til kostnað, ið verður at áseta við støði í
kostnaðinum av teirri byggibúning, sum er gjørd á lendinum. Málið beint í býráðið.
Býráðsfundur 24. apríl 2018: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 30. august 2018: Tikið av skrá.
Ískoyti. Kommunan søkti Heilsu- og innlendismálaráðið um frávik frá kravinum um alment
útboð.
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Í svarskrivi frá Heilsu- og Innlendismálaráðnum, eru millum aðrar, hesar viðmerkingar og
grundgevingar.
Høvuðsreglan viðvíkjandi sølu av kommunalari fastogn er, at føst ogn hjá kommununi ikki má
seljast, uttan so, at ognin hevur verið boðin út alment, sbrt. § 44, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá
2000 um kommunustýri, hereftir kommunustýrislógin.
Eitt endamál við kravinum um alment útboð av kommunalari fastogn er at tryggja, at
almenningurin hevur kunnleika um at kommunalar fastognir eru til sølu, og at øll hava líka
stóran rætt til at bjóða upp á ognina. Við at bjóða ognina út alment tryggjar kommunan seg
harafturat ímóti atfinningum um, at einstaklingar ella einstakt virskemi fær ein ósakligan
framíhjárætt til ognina.
Í kunngerð nr. 122 frá 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn, hereftir kunngerð um
alment úboð, eru undantøk til høvuðsregluna. Sambært § 2, stk. 2 í kunngerðini kann verða
vikið frá kravinum um alment útboð, tá tað eru serlig viðurskifti, ið tala fyri at fastognin kann
verða seld uttan alment útboð. Eftir umstøðunum kann søla til ídnaðarendamál verða
undantikin útboði, tá kommunan hevur fingið tilboð um keyp av ávísari ogn, sum orsakað av
plasering, nýtslumøguleikum ella øðrum viðurskiftum, sum hevur avgerandi týdning fyri
viðkomandi tilboðsgevara. Undantakið í § 2, stk 2 er tó einans ætlað at vera nýtt í serligum
føri, har tað má metast, at kravið um alment útboð vil forða søluni óneyðugt og at alment
útboð ikki hevur við sær tilboð um hægri keypsprís.
Soleiðis sum málið er lýst, metir Heilsu- og innlendismálaráðið ikki, at alment útboð vil forða
søluni óneyðugt.
Vísandi til grundgevingarnar omanfyri, er Heilsu- og innlendismálaráðið komið fram til, at
vikið verður ikki frá kravinum um alment útboð av kommunalari fastogn.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin í Stjórnarskrivstovuni, mæla fíggjarnevndini til, at umrøða málið,
herundir, um kommunan skal lýsa umtalaða økið leyst til hægstbjóðandi, og til ein minstaprís,
ið verður at áseta við støði í kostnaðinum av teirri byggibúning, sum er gjørd á lendinum.
Í sølulýsingini skal takast tað fyrivarni, at kommunan tilskilar sær ræt ttil at havna øllum
boðum.
Víst verður til § 6, í kunngerð um alment útboð av kommunalari fastogn sum ásetur at Býella bygdaráðið kann havna øllum innkomnum tilboðum.
Víst verður eisini til § 6. stk. 2. sum ásetur, at tað í føri, har ogn er boðin út til frammanundan
ásettan prís, verður boðin hægri prísur, skulu tey, ið hava boðið ásetta prísin, hava
møguleika til at koma við nýggjum boði.

Fíggjarnevndin 24. oktober 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum við teirri broyting at
lýsa uml. 12.000 fermetrar av nevnda øki til sølu til hægst bjóðandi og áseta minstaprísin til
kr. 675,- pr. fermetur og beina malið í býráðið.
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Býráðsfundur 25. oktober 2018: Samtykt við 11 atkvøðum fyri, ongari ímóti og ongari
blankari.
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini.
Ískoyti
Kommunan bjóðaði grundstykkið út í fríðari sølu við hálvsíðulýsing í bløðunum. Sí skjal nr.
18/00908-20.
Lýsingin var eisini á heimasíðuni hjá kommununi.
Í lýsingini framgekk, at grundstykkið er umleið 12.000m2, og verður selt sum tað er og liggur.
At grundstykkið verður selt til hægstbjóðandi, og at ásettur er ein minstiprísur áljóðandi kr.
675 fyri fermetur.
Innan freist sum var týsdagin 13. november 2018 kl. 12:00 kom eitt boð, sí skjal nr.
18/00908-22
Tilboð um keyp av uml. 12.000m2 burtur av ognini matr.nr. 139b, Hoyvík. Keypari P/F
Føroysk Náttúruorka, skrás. nr. 6797, Bakkavegur 8, 625 Glyvrar.
Boðið er 675 kr. fyri hvønn fermetur, sum svarar til ein keypspening uppá uml. 8,1 mio. kr.,
alt í mun til endaligu støddina.
Keypspeningurin kr. 8,1 mio. er deponeraður á klientkonto hjá Christian Andreasen, advokati.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin í stjórnarskrivstovuni mæla til at selja økið sum er uml.
12.000m2, fyri innkomið boð áljóðandi kr. 675 fyri hvønn fermeturin, sum svarar til ein
keypspening uppá uml. 8,1 mio. Kr., alt í mun til endaligu støddina.

Fíggjarnevndin 28. november 2018: Málið útsett.
Býráðsfundur 29. november 2018: Tikið av skrá.
Fíggjarnevndin 05. desember 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 13. desember 2018: Einmælt samtykt. Annfinn Brekkstein luttók ikki í
viðgerðini av málinum.
Ískoyti:

Í sambandi við at Tórshavnar kommuna hevur selt part av matr. nr. 139b á
Skarðshjalla í Hoyvík til P/F Náttúruorka, sum skal byggja eitt biogassverk á økinum.
Á økinum, sum er uml. 12.000 m2 til víddar, liggur rættuliga nógv ymiskt tilfar, sum
skal beinast burtur áðrenn byggibúningararbeiðið kann byrja. Talan er um grót og
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blandað tilfar á íalt uml. 21.000 m3. Nakað av tilfarinum kann brúkast til uppfylling,
meðan annað tilfar má beinast burtur, niðan í Húsahaga.
Umsitingin hevur innheintað tvey tilboð uppá arbeiðið at flyta tilfarið:
Articon bjóðar sær at gera arbeiðið fyri íalt kr. 950.000 uttan mvg.
Tilboðið er treytað av at teir kunnu nýta tilfarið til annað endamál og at Articon
sleppur at nýta øki niðanfyri til millumlagur í 4 mánaðir.
J&K Petersen bjóðar sær at gera arbeiðið fyri íalt 1.160.868 uttan mvg.
Viðmerkjast skal, at P/F Náttúruorka hevur gjørt avtalu við Articon um at gera
jørðarbeiðið í sambandi við bygging av Biogass verkinum.
Tilfar sum liggur á økinum og sum onnur eiga, er ikki við í tilboðnum. Talan er um
sand, sum skal brúkast til kirkjugarðin í Hoyvík, og sorterað tilfar, sum skal brúkast til
gøtur. Alt hetta tilfari verður í løtuni flutt av staðnum.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
j.nr. 18/04221 Umsókn um byggiloyvi
Skjøl
j.nr. 18/00908-29 Tilboð frá Articon
j.nr. 18/00908-28 Tilboð frá J&K Petersen
j.nr. 18/00908-31 Treytað skeytið (er sent til undirskrivingar)
Fíggjarligar avleiðingar: Ja ☒ Nei ☐
Tilmæli:
Kommunustjórin, tekniski stjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni mæla til at taka av
tilboðnum frá Articon á kr. 950.000 uttan mvg og at játtað kr. 1.009.375,- til arbeiðið,
at fíggja av konto 6975 byggibúning ídnaðarøki L69002 Vinnuøkið á Skarshjalla 2. stig.
Fíggjarnevndin 15. januar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 16. januar 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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