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Borgarstjórin setti fundin og las upp dagsskránna.

205/15 Mál beind í nevndir
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
29.10.2015
19.11.2015

Málslýsing: Framlagt.

Býráðsfundir 29. oktober 2015: Tikið til eftirtektar.
Býráðsfundur 19. november 2015: Tikið til eftirtekar.
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206/15 Fíggjarætlan 2016
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Málslýsing:
Fíggjarnevnd 10. juni 2015: Framlagt.
Kunnað verður um málið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 28. august 2015: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Sambært leistinum fyri gerð av fíggjarætlan, samtykt í fíggjarnevndini 25. mars 2015, skal
fíggjarætlanaruppskot leggjast fyri faknevndirnar sum grundarlag fyri víðari viðgerð.
Fíggjarætlan fyri partar av greinunum 6 og 7 verður umrødd yvirskipað, eins og møguligar
virksemisbroytingar og raðfestingar.
Tekniska nevnd 02. september 2015: Tekniski stjórin kunnaði um virkisøkið hjá teknisku
deild.
Ískoyti:
Sambært leistinum fyri gerð av fíggjarætlan, samtykt í fíggjarnevndini 25. mars 2015, skal
fíggjarætlanaruppskot leggjast fyri faknevndirnar sum grundarlag fyri víðari viðgerð.
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Fíggjarætlan fyri partar av grein 6 verður umrødd yvirskipað, eins og møguligar
virksemisbroytingar og raðfestingar.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 03. september 2015: Framlagt.
Ískoyti:
Sambært leistinum fyri gerð av fíggjarætlan, samtykt í fíggjarnevndini 25. mars 2015, skal
fíggjarætlanaruppskot leggjast fyri faknevndirnar sum grundarlag fyri víðari viðgerð.
Fíggjarætlan fyri greinirnar 3, 4 og 5 verður umrødd yvirskipað, eins og møguligar
virksemisbroytingar og raðfestingar.
Mentamálanevndin 3. september 2015: Framlagt.
Ískoyti:
Fíggjarætlan fyri grein 2 verður umrødd yvirskipað, eins og møguligar virksemisbroytingar og
raðfestingar.

Trivnaðarnevndin 4. september 2015: Framlagt.
Ískoyti:
Fíggjarnevndin skal fyri 1. oktober leggja uppskot til fíggjarætlan fyri kommunustýrið.
Kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan tvær ferðir við í minsta lagi 14 daga
millumbili. Fíggjarætlanin skal verða endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember 2014.
Arbeitt er við uppskotinum til fíggjarætlan 2016 at leggja fyri fíggjarnevndina. Fyritreytirnar fyri
uppskotinum er at skattaprosenti lækkar frá 20,25 til 19,75 og at barnafrádrátturin
framhaldandi verður 8.000 kr. Hædd er tikið fyri lønarvøkstri og virksemisbroytingum annars.
Í talvuni niðanfyri eru høvuðstølini býtt upp á greinar, tølini eru undantikið Tórshavnar Havn.
Uppskot til fíggjarætlan 2016
t.kr.
§1 Kommunal fyrisiting
§2 Almanna- og heilsumál
§3 Børn og ung
§4 Undirvísing
§5 Mentan og frítíð
§6 Teknisk mál
§7 Kommunal virkir
Útreiðslur íalt

FÆ2015
75.668
192.135
138.272
37.157
44.343
108.877
55.517
651.969

FÆ2016
79.019
194.468
147.038
38.167
45.996
110.521
57.054
672.263

Broyting pct.
4,4%
1,2%
6,3%
2,7%
3,7%
1,5%
2,8%
3,1%

Broyting kr.
3.351
2.333
8.766
1.010
1.653
1.644
1.537
20.294

§20 Inntøkur

773.593

804.537

4,0%

30.944

Úrslit áðrenn íløgur og avdráttir

121.624

132.274

8,8%

10.650

Í uppskotinum til fíggjarætlan hækka rakstrarútreiðslurnar 3,1% úr 652 til 672 mió. kr. Størsta
hækkingin 6,3% er innan barnaansingarøkið, játtanin fylgir barnatalinum. Kommunal fyrisiting
hækkar við 4,4%. Orsøkin til vøksturin er býráðsval í 2016 og ein økt játtan til
kunningartøkni. §5 Mentan og frítíð hækkar við 3,7% høvuðsorsøkirnar er ein økt játtan til
Tórshavnar Musikkskúla, Býarbókasavnið og svimjihøllina.
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Samlaðu inntøkurnar vaksa við 4% úr 774 mió. kr. til 805 mió. kr. ella 30 mió. kr.í mun til
fíggjarætlan 2015. Kommunuskatturin hækkar 4,73% í mun til fíggjarætlan 2015. Í mun til
framrokning frá TAKS 31.08.2015 er løgd ein hækking inn á 2%.
Við hesum fyritreytum er úrslit áðrenn íløgur og avdráttir góðar 132 mió. kr. fyri Tórshavnar
kommunu.
	
  
Tilmæli:
Mælt verður til at fíggjarnevndin tekur støðu til uppskotið at leggja fyri býráðið.
	
  
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan
fyri býráðið.
	
  
Býráðsfundir 30. september 2015: Framlagt.	
  
Trivnaðarnevndin 5. oktober 2015: Samtykt at taka undir við fíggjarætlanar uppskotinum,
tó við hesum viðmerkingum: at rakstrarjáttan kr. 425.000 verður fingin til vega til Lopfjølina
(14/01951), og at íløgujáttan kr. 5 mió verður sett av til staðseting og at seta verkætlanarbólk
at fyrireika bygging av íbúðardepli til eldri við atknýttari heimatænastu.	
  
Mentamálanevndin 6. oktober 2015: Samtykt at taka málið upp aftur á næsta fundi.	
  
Náttúru- og umhvørvisnevndin 13. oktober 2015: Samtykt at taka undir við fíggjarætlanar
uppskotinum, tó við hesum viðmerkingum: at avsettar verða 2,5 mió. kr. til átrokandi
viðlíkahald av bygningum hjá brennistøðini, og at avseta 450.000 kr. til gerð av
umhvørvispolitikki.	
  
Mentamálanevndin 19. oktober 2015: Samtykt at taka undir við fíggjarætlanar uppskotinum
tó við hesum viðmerkingum: at rakstrarjáttan kr. 500.000 verður fingin til vega til
ungdómsklubbar í kommununi (grein 3), at rakstrarjáttan kr. 1.500.000 verður fingin til vega
til útiøkið hjá skúlum (grein 4), og at rakstrarjáttan í alt kr. 550.000 verður fingin til vega til
ávikavist KODA-gjøld og netorðabøkur Sprotans (grein 5).
Ein minniluti, Halla Samuelsen, mælir harumframt til at játta kr. 1.000.000 til at fyrireika
Squash-høll. 	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við fíggjarætlanar
uppskotinum.
Halla Samuelsen luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Tekniska nevnd 22. oktober 2015: Samtykt at taka undir við fíggjarætlanar uppskotinum fyri
rakstrinum, ið nevndin varar av. Nevndin vísir á, at tørvur er á íløgum innan hesi øki:
Samtykt at taka undir við fíggjarætlanar uppskotinum fyri raksturin, ið nevndin varar av.
Nevndin vísir á, at tørvur er á íløgum innan hesi øki:
Ø Kloakkir
Ø Veggagerð til LSH H-bygningin
Ø Vegagerð í sambandi við skúlabyggingar í Marknagili
Ø Asfaltering av Klingruni ísv. útstykkingina oman Gil
Ø Breiðkan av Sundsvegnum (millum rundkoyringarnar)
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Ø Manningarhøll til vegadeildina í grótbrotinum
Ø Bakkaverja í Kirkjubø
Ø Vegur til utst. Undir Kongavarða
Tilmæli:
Fyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin mæla til at taka støðu til fyriliggjandi fíggjarætlan og
nevndarbroytingar sambært niðanfyristandandi:
Yvirlit
Høvuðsyvirlit
Høvuðsyvirlit yvir fíggjarætlan
Túsund kr.
§ 1. Kommunal fyrisiting
11. Felagsútreiðslur
18. Almenn starvsfólk v.m.
§ 2. Almanna- og heilsumál
20. Heilsumál
21. Almannamál
§ 3. Børn og ung
24. Mentan
26. Barnaansing
§ 4. Undirvísing
23. Útbúgving og gransking
§ 5. Mentan og frítíð
23. Útbúgving og gransking
24. Mentan
§ 6. Teknisk mál
11. Felagsútreiðslur
24. Mentan
30. Umhvørvi
38. Samferðsla og samskifti
§ 7. Kommunal virki
30. Umhvørvi
31. Tilbúgving
37. Handil og vinna annars
38. Samferðsla og samskifti
Tilsamans
§ 20. 22. Íbúðarmál
§ 20. 50. Rentur
§ 20. 52. Skattir og avgjøld
Tilsamans
Yvirskot
Rakstrar-, løgu- og útlánsætlan RLÚ

§ 25. 62. Afturgjald av skuld
Bruttokassaúrslit

Rakstrarætlan
Útreiðslur Inntøkur
79.019
76.019
3.000
194.467
18.105
176.362
147.038
6.968
140.070
38.168
38.168
45.997
11.326
34.671
110.520
47.553
2.871
18.268
41.828
25.584
19.125
8.574
4.826
-6.941
640.793
21.000
8.869
300
2.000 836.106
672.662 836.406
- 163.744

2016
Løguætlan
8.750
8.750
23.000
23.000
46.000
15.000
31.000
56.300
9.000
4.000
16.800
26.500
205.000
5.000
200.000
339.050
339.050
-

-

175.306

-

16.307
16.307

-

-
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§ 25. 64. Útvegan av gjaldføri
Fígging íalt:
Samanlagt
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175.306

191.613

- 191.613
- 191.613
16.307 16.307

191.613
-
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Uppskot til broytingar frá nevndunum:

Rakstur

Íløgur

Tilsamans

Trivnaðarnevndin
Lopfjølin

425.000

Íbúðardepil til eldri

425.000
5.000.000

5.000.000

Náttúru- og umhvørvisnevndin
Ger av umhvørvispolitikki

450.000

450.000

Viðlíkahald av bygninginum hjá brennistøðini

2.500.000

2.500.000

Rakstrar játtan til ungdómsklubbar §3

500.000

500.000

Rakstrar játtan útiøki hjá skúlunum §4
Rakstrarjáttan KODA-gjøld og netorðabøkur
Sprotans §5

1.500.000

1.500.000

550.000

550.000

Mentamálanevndin

Tekniska nevnd
Kloakkir
Vegagerð til LS H-bygningur
Vegagerð í sambandi við skúlabyggningar í
Marknagili
Asfaltering av Klingruni ísv. Útstykkingina oman Gil
Breiðkan av Sundsvegnum (millum rundkoyringar)
Manningarhøll til vegadeildina í grótbrotinum
Bakkaverja í Kirkjubø
Vegur til útst. Undir Kongavarða

Broyting tilsamans

?
?
?
?
?
?
?
?
?
5.925.000

5.000.000

10.925.000

Fíggjarnevndin 29. oktober 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein mælir býráðnum til at taka undir við fyriliggjandi
uppskoti til fíggjarætlan við teirri broyting, at konto 8375 lækkar við kr. 4 mió. Viðvíkjandi
teimum broytingum, ið nevndirnar hava mælt til, verða hesar beindar aftur í nevndirnar við
atliti til at finna fígging innanfyri samlaða karmin í uppskotinum til fíggjarætlan.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi, men mælir til at geva uppskotunum frá
nevndunum gætir.
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Tikið verður til eftirtektar, at nýggj inntøkumeting er gjørd, ið vísir hækkaðar inntøkur á kr. 4,8
mió. kr., ið stavar frá afturberingini fyri eldraøkið.
Býráðsfundir 29. oktober 2015: Samtykt við 10 atkvøðum fyri og ongari ímóti at taka undir
við meirilutanum í fíggjarnevndini.
Tey, ið atkvøddu fyri, vóru: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Elin Lindenskov, Bjørghild
Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrun Mohr, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein,
Sjúrður Olsen og Bogi Andreasen.
Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam greiddu ikki atkvøðu.	
  
Vinnunevndin 02. november 2015: Samtykt uttan broytingar.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Uppskot	
  til	
  broyting	
  av	
  
fíggjarætlanini	
  2016:	
  
	
  	
  
Fíggjarnevndin	
  
Útvegna	
  av	
  gjaldføri	
  
Kunningartøkni	
  
Leiga	
  traðir	
  og	
  økir	
  
	
  	
  
Trivnaðarnevndin	
  
Íbúðardepil	
  til	
  eldri	
  
Heilsuhúsið	
  
Naina	
  
Tilboð	
  til	
  heimleys	
  
Barnatannrøktin	
  
	
  	
  
Mentamálanevndin	
  
Rakstrar	
  játtan	
  til	
  
ungdónsklubbar	
  §3,	
  
Klubb	
  188	
  
Rakstrar	
  játtan	
  útiøki	
  hjá	
  
skúlunum	
  §4	
  
Musikkskúlin	
  
Høllin	
  á	
  Hálsi	
  
Systkinaavsláttur	
  
Fts.	
  3.	
  Flokkur	
  
Lærlingaútreiðslur	
  
Kvøldskúlin	
  
Svimjihøllin	
  
Gjøld	
  til	
  rættindi,	
  

Deild	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
1314	
  
6111	
  
	
  	
  
	
  	
  
2775	
  
2720	
  
2101	
  
2511	
  
2310	
  
	
  	
  
	
  	
  

Rakstur	
  	
  
Lækking	
  
Hækking	
  
	
  	
  
	
  	
  
100.000	
  
	
  	
  
500.000	
  
	
  	
  
200.000	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
100.000	
  
100.000	
   	
  	
  
75.000	
   	
  	
  
200.000	
   	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

3216	
  

	
  	
  

4140	
  
5175	
  
5775	
  
3213	
  
3216	
  
4201	
  
5210	
  
5610	
  
5313	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  

500.000	
   	
  	
  

200.000	
  
75.000	
  
200.000	
  
100.000	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Íløgur	
  
Lækking	
  
Hækking	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
1.000.000	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

1.000.000	
  
	
  	
  
	
  	
  
3.000.000	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
500.000	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  
5.000.000	
  
5.000.000	
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Sprotin/KODA	
  
	
  	
  
Tekniska	
  nevnd	
  
Húsaumsitingin	
  
Smábátahavnir	
  
Vegagerð	
  í	
  sambandi	
  við	
  
skúlabyggningar	
  í	
  
Marknagili	
  
Asfaltering	
  av	
  Klingruni	
  
ísv.	
  Útstykkingina	
  oman	
  
Gil	
  
Breiðkan	
  av	
  
Sundsvegnum	
  (millum	
  
rundkoyringar)	
  
Velbastaðvegur	
  
Fríðkan	
  og	
  viðlíkahald	
  
Kloakkir	
  
Áir,	
  yvirflatuvatn	
  og	
  
veitir	
  
Vegir	
  o.a.	
  
Reinhald	
  
Asfalt	
  
Ferðsla	
  
Gøtuljós	
  
Rakstrargøgn	
  
Renovatión	
  
	
  	
  
Vinnunevndin	
  
Vinnustrategi	
  
	
  	
  
Broyting	
  tilsamans	
  

	
  	
  
	
  	
  
6109	
  
7476	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
2.500.000	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

8175	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

3.000.000	
  

8175	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

2.500.000	
  

8175	
  
8175	
  
6210	
  
6810	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
100.000	
   	
  	
  
100.000	
   	
  	
  

	
  	
  

2.000.000	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

100.000	
  
100.000	
  
100.000	
  
150.000	
  
100.000	
  
100.000	
  
200.000	
  
100.000	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

6811	
  
8110	
  
8111	
  
8112	
  
8113	
  
8210	
  
8311	
  
7110	
  
	
  	
  
	
  	
  
7310	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
2.000.000	
  

5.000.000	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
200.000	
   	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
3.100.000	
   7.600.000	
  

15.000.000	
  

Broytingar á § 4 vegna dagført næmingatal og broyting í skúlabarnaflutningi
Hækking
Lækking
4112
Nólsoyar skúli
4.000 kr.
4113

Velbastaðar skúli

5.000 kr.

4115

Kollafjarðar skúli

5000 kr.

4117

Skúlin á Fløtum

46.000 kr.

4118

Eysturskúlin

12.000 kr.

4119

Sankta Frans skúli

- 23.000 kr.

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
10.500.000	
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4120

Hoyvíkar skúli

-23.000 kr.

4122

Skúlin við Løgmannabreyt

-50.000 kr.

2124

Frískúlin í Havn

20.000 kr.

4144

Skúlabarnaflutningur

7.225 kr.

Við dagførda næmingatalinum og broyting í skúlabarnaflutningi er broytingin í játtanini á §4
ein hækking á 3.225 kr.	
  
Mentamálanevndin 16. november 2015: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr taka undir við uppskotinum til broytingar
omanfyri og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.
Nevndin viðmerkir at játtanin til ungdómsklubbar konta 3216 er ætlað ungdómsklubbum í
kommununi, herundir at skipa tilboð í Kollafirði.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 16. november 2015: Ein meiriluti, Sigrun Mohr, Elin
Lindenskov, Halla Samuelsen og Bjørghild Djurhuus, samtykti at taka undir við uppskotinum
omanfyri og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Marin Katrina Frýdal, tekur støðu á seinni fundi.
Nevndin vísir á samtyktina 13. oktober 2015, har nevndin vil hava, at avsettar verða 2,5 mió.
kr. til átrokandi viðlíkahald av bygningum hjá brennistøðini.	
  
Tekniska nevnd 16. november 2015: Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Sigrun Mohr og Helena
D. á Neystabø, samtykti at taka undir við uppskotinum omanfyri fyri teknisku nevnd og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Marin Katrina Frýdal, tekur støðu á seinni fundi, men vísir tó til samtyktina frá
seinasta fundi, sum var hildin 22. oktober 2015, har víst var til málið viðv. bakkaverjuni í
Kirkjubø og vísir til tørvin á fígging fyri nýggjum wc í Kollafirði, nú tað gamla er tikið burtur.
Byggi- og býarskipanarnevndin 16. november 2015: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson,
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen og Helena D. á Neystabø, tekur undir við uppskotinum
omanfyri og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minnilutu, Jákup Dam, tekur støðu á seinni fundi.
Dagført uppskot til fíggjarætlan fyri Heilsu- og umsorganartænastuna:
Uppskot	
  til	
  FÆ	
  2016	
  
2731	
  Gjøld	
  fyri	
  
røktartænastur	
  
2730	
  Fyrisiting	
  

Útreiðslur	
  

Inntøkur	
  

Nettoútreiðslujáttan	
  

0	
  

15.000.000	
  

-‐15.000.000	
  

5.010.000	
  

0	
  

5.010.000	
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  Ansingarsamsýning	
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2.400.000	
  

0	
  

2760	
  Viðlíkahald	
  
2761	
  Leiga	
  
2720	
  Heilsuhúsið	
  
2721	
  Røktartænastur	
  
2722	
  Tilboð	
  
Íalt	
  

2.400.000	
  

0	
  

0	
  

0	
  

132.000	
  

0	
  

132.000	
  

28.196.400	
  

0	
  

28.196.400	
  

103.634.800	
  

0	
  

103.634.800	
  

17.417.800	
  

1.175.000	
  

16.242.800	
  

156.791.000	
   16.175.000	
  

140.616.000	
  

Trivnaðarnevndin 17. november 2015: Ein meiriluti, Bjørghild Djurhuus, Sigrún Mohr, Halla
Samuelsen og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við broytingunum omanfyri og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Marin Katrin Frýdal, tekur støði á seinni fundi.
Ískoyti: Nýggj inntøkumeting er gjørd grunda á framskrivingar av kommunuskattinum fyrstu
10 mánaðirnar í 2015.
Tilmæli: Fyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin mæla til, at hækka inntøkurnar við 7,5 mió. kr.
og at gjalda avdráttir í 2016.
Fíggjarnevndin 17. november 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, tekur undir við framlagda uppskotinum til fíggjarætlan
við tilmælunum frá meirilutunum í vinnunevndini, mentamálanevndini, náttúru- og
umhvørvisnevndini, teknisku nevnd, byggi- og býarskipanarnevndini og trivnaðarnevndini.
Harumframt samtykt at lækka skattaprosentið úr 20,25 niður í 19,75 og at barnafrádrátturin
verður ásettur til kr. 8000 fyri barnið.
Í mun til uppruna uppskotið lækkar íløguætlanin við 4 mió. kr. Afturberingin á eldraøkinum
hækkar við 4,8 mió. kr. Inntøkurnar hækka við 7,5 mió. kr., sum fara til at niðurgjalda skuld í
2016.
Við hesum viðmerkingum verður málið beint í býráðið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á býráðsfundi.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli í fíggjarnevndini, ið
varð samtykt við 11 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún
Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen, Sjúrður
Olsen og Jákup Dam.
Greiddu ikki atkvøðu:
Jógvan Arge og Marin Katrina Frýdal.
[Lagre]
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207/15 Kommunustjórin sagt seg úr starvi
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
290/15
207/15

Journalnr.
15/04337-1
15/04337-1

Málslýsing: Vísandi til § 24 í tænastumannalógini boðar Ingibjørg Berg, kommunustjóri, frá,
at hon sigur seg úr starvi sum kommunustjóri frá 1. juni 2016 at galda.
Tilmæli: Kunnað verður um málið.

Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka til eftirtektar, at kommunustjórin sigur
seg úr starvi og at beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Ingibjørg Berg fór av fundi, meðan málið varð viðgjørt.
Einmælt samtykt at taka til eftirtektar, at kommunustjórin sigur seg úr starvi.
[Lagre]
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208/15 Setan av kommunustjóra
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
291/15
208/15

Journalnr.
15/04338-1
15/04338-1

Málslýsing: Uppskot til setanartilgongd í sambandi við setan av nýggjum kommunustjóra:
19. november
Býráðið loysir úr starvi og ger av at søkja eftir nýggjum kommunustjóra.
Uppskot til setanartilgongd, lýsing og persónsprofil verður góðkent.
Vika 48 -50
Lýsing í bløðum og portalum
Vika 51
Freist at søkja: 14. Desember kl. 12.00
Umsóknir viðgjørdar, og ætlan gjørd fyri samrøður
Vika 1
Setanarnevndnin velur út og góðkennir spurnarskjøl og samrøðutilgongdina annars
Vika 2
1. samrøðuumfar
Vika 3
2. samrøðuumfar
Vika 4
Setanarnevndin ger tilmæli
Býráðið setir nýggjan kommunustjóra
Apríl
Nýggjur kommunustjóri byrjar í starvi.

Tilmæli: Kommunustjórin mælir fíggjarnevndini til at taka til eftirtektar uppskotið til
setanartilgongd.

Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við uppskotinum til
setanartilgongd og at beina málið í býráðið til kunningar.	
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Býráðsfundur 19. november 2015: Kunnað varð um málið.
[Lagre]
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209/15 Ásetan av fundardøgum fyri Býráðið 2016
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
19.11.2015

Málnr.
209/15

Málslýsing:

Uppskot frá umsitingini til fundardagar:
28. januar
25. februar
17. mars
19. apríl
19. maj
16. juni
15. september
27. oktober
24. november
15. desember
Tilmæli:

Býráðsfundur 19. november 2015: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
[Lagre]

Journalnr.
15/04351-1
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210/15 Val av tveimum nýggjum limum til Musikkskúlanevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
19.11.2015

Málnr.
210/15

Journalnr.
15/04279-2

Málslýsing:
Veljast skulu tveir nýggir limir í nevndina fyri Tórshavnar Musikkskúla fyri Andreu
Heindriksdóttir og Rúna M. Djurhuus, sum hava tikið seg úr nevndini.
Sbrt. grein 8 í reglugerð frá 30. september 2009 fyri Tórshavnar Musikkskúla verða
nevndarlimir tilnevndir av Tórshavnar býrað fyri eitt býráðsvalskeið í senn.
Tilmæli:
Trivnaðarstjóin og mentamálaleiðarin mæla býráðnum til at velja tveir nýggjar limir í nevndina
fyri Tórshavnar Musikkskúla.

Býráðsfundur 19. november 2015: Útsett.
[Lagre]
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211/15 Leigusáttmáli við FSF um høli til skúlabrúks í nýggja
bygninginum við Tórsvøll
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Fíggjarnevndin
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur
9 Mentamálanevndin
10 Mentamálanevndin
11 Mentamálanevndin
12 Fíggjarnevndin
13 Býráðsfundur

Fundardagur
26.11.2014
14.01.2015
21.01.2015
18.02.2015
18.03.2015
19.03.2015
28.09.2015
30.09.2015
06.10.2015
19.10.2015
09.11.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
232/14
2/15
12/15
42/15
80/15
61/15
222/15
152/15
191/15
211/15
223/15
283/15
211/15

Journalnr.
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2
14/05119-2

Málslýsing:
9.flokkarnir hjá Kommunuskúlanum eru í fyribilshølunum við Sjónleikarhúsið. Har eru fýra
góðar skúlastovur, men einki minni høli ella stað er uttanfyri flokshølini, har tað ber til at
arbeiða í smærri bólkum ella at hugsavna seg um arbeiðsuppgávur, tá tørvur er á tí.
Næmingarnir í fyribilshølunum við Sjónleikarhúsið hava einki uttanduraøki, og inni er
umfarmt skúlastovuna einki stað, har teir kunnu vera í fríkorterunum.
Fyribilshølini við Sjónleikarhúsið hava staðið har síðan skúlaárbyrjan 2007, og loyvið er longt
nakrar ferðir. Brúksavtalan við Sjónleikarhúsið var upprunaliga galdandi í trý ár, men eisini
hon er longd, og er nú galdandi til august 2015.
Í nýggja bygninginum við Tórsvøll verður 2. hædd (miðhæddin) innrættað soleiðis, at hon er
vælegnað til undirvísing, og mett verður, at ein góð loysn viðvíkjandi hølisumstøðunum hjá 9.
flokkunum í Tórshavnar Kommunuskúla er at leiga hesi høli til 9. flokkarnar. Skúlin metir, at
tað eisini verður pláss fyri 8.F, sum er fótbóltsflokkurin í 8. árgangi.
Skúlaárið 2014/2015 eru 99 næmingar í 9. flokkunum í Tórshavnar Kommunuskúla, og í
fótbóltsflokkinum í 8. árgangi eru 27 næmingar.
Møguleiki er at leiga miðhæddina í nýggja FSF bygninginum í Gundadali fyri kr. 31.904,17
um mánaðin. Hølini er 589 m2 til víddar. Sambært uppskotinum til leigusáttmála, skal leigarin
umframt leigu rinda fyri reingerð, el- og hitanýtslu.
Um flutt verður úr fyribilshølunum við Sjónleikarhúsið, kunnu tey takast niður og leigumálið
við Ramirent um W.C-vognin kann sigast upp. Tá hølini eru tikin niður fær Sjónleikarhúsið
parkeringsøkið aftur.
Tá leigumálið við W.C.-vogninum er trekt frá, kostar leigumálið við FSF uml. 350.000 kr.
árliga. Leggjast má tí upp fyri hesum tørvi á meirfígging í fíggjarætlanini til Kommunuskúlan.

Tilmæli:
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Kommunustjórin og trivnaðarstjórin mæla til at góðkenna leigusáttmálan millum
Fótbóltssamband Føroya og Tórshavnar kommunu, og at kr. 350.000 verða játtaðar til
rakstrarkontu Kommunuskúlans.

Mentamálanevndin 26. november 2014: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Eftir nýggja samráðing verður leigugjaldið kr. 500 fermeturin, tað er kr. 294.500 um árið.
Mælt verður til at selja fyribilshølini við Sjónleikarhúsið til tess at fíggja leigugjaldið í 2015
saman við spardu útreiðslunum til leigu av wc-vogni uml. kr. 35.000 árliga.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at góðkenna leigusáttmálan.	
  
Mentamálanevndin 14. januar 2015: Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur
Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr, taka undir við tilmælinum, og beina málið í
fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við leigusáttmálanum.	
  
Fíggjarnevnd 21. januar 2015: Útsett.	
  
Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, samtykkja at bjóða FSF at gera sáttmála við
leigugjaldið áljóðandi kr. 500 fyri fermeturin íroknað ljós og hita.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við at gera leigusáttmála við FSF.	
  
Fíggjarnevnd 18. marts 2015: Samtykt at gera sáttmála við FSF um leigugjald áljóðandi kr.
500 fyri fermeturin íroknað ljós og hita, so sum avtalað er við FSF.
Jógvan Arge krevur málið fyri býráðið.	
  
Býráðsfundir 19. mars 2015: Atkvøtt varð um tilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við
9 atkvøðum fyri og 3 imóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr,
Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen og Sjúrður
Olsen.
Ímóti atkvøddu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
Fyribilsskúlastovan hevur verið sett til sølu, sí mál 15/02518. Freistin av bjóða var 6. juli 2015
kl. 12.00. Inn komu tvey boð. Eitt boð á kr. 60.000,-, og eitt á kr. 400.000. Metta søluvirði er
kr. 750.000. Kommunan hevur tryggjað sær ikki at taka av nøkrum av innkomnum
tilboðunum.
Samtykt er at brúka søluinntøkurnar til ávís endamál viðvíkjandi etablering av skúlastovum í
FSF-bygninginum. Í málinum omanfyri er samtykt at fíggja kostnaðin av leigugjaldi til
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skúlahølini í FSF-bygninginum, sum fyri 2015 er kr. 196.333,36. Harumframt er í máli
15/01483 samtykt at fíggja kr. 300.000 til innbúgv og útgerð v.m. til somu skúlahøli. Hesi
bæði mál tilsamans er kr. 496.333,36.
Ætlanin hevur eisini verið at siga upp leigumálið av wc-vogni, ið hevur verið brúktur til
fyribilsskúlastovurnar, ein árlig sparing uppá kr. 35.000. Treyt fyri at lata hann aftur til
útleigaran er, at kommunan sjálv rindar niðurtøku, flutning og at umvæla skaðar og slit.
Komununi stendur í boði at keypa vognin fyri kr. 555.000.
Heldur enn at selja fyribilsskúlastovurnar væl undir metta søluvirði og sostatt lata tær av
hondum, verður skotið upp, at verkætlanin Skúlin á Fløtum av íløgujáttanini fyri 2015 keypur
bingjurnar og wc-vognin at brúka til verkætlanina á staðnum, tá bygt verður. Har verður undir
øllum umstøðum neyðugt hjá kommununi at hava arbeiðshøli til síni verkætlanarfólk v.m.,
aftrat teimum arbeiðshølum, ið arbeiðstakararnir hava. Fyribilshølini, ið sett eru til sølu, eru
væl egnaði til endamálið.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin, mentamálaleiðarin og tekniski stjórin mæla til at ikki at taka av nøkrum av
innkomnu tilboðunum, men at verkætlanin Skúlin á Fløtum konta 4176 nýbygging av skúlum
L41012 keypur fyribilshølini og wc-vognin fyri tilsamans kr. 555.000,- . 	
  
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at játta kr. 555.000 til konto 4116,
Kommunuskúlin av konto 4176, Skúlin á Fløtum og at beina málið í býráðið.
	
  
Býráðsfundir 30. september 2015: Einmælt samtykt at beina málið í mentamálanevndina. 	
  
Mentamálanevndin 6. oktober 2015: Útsett.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at fíggja leigugjald 2015 og keyp av innbúgvi í
alt kr. 500.000 av íløgukontu 4176 Skúlin á Fløtum til rakstrarkontu 4116 Tórshavnar
kommunuskúli.	
  
Mentamálanevndin 19. oktober 2015: Útsett.
Ískoyti:
Víst verður til omanfyri standandi tilmæli.	
  
Mentamálanevndin 09. november 2015: Ein meiriluti, Helena D. á Neystabø, Halla
Samuelsen, Bjørghild Djurhuus og Tróndur Sigurðsson, samtykti at taka undir við tilmælinum
og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson,
Sjúrður Olsen og Annfinn Brekkstein, taka undir við meirilutanum í mentamálanevndini og
beina málið í býráðið til tvær viðgerðir vísandi til, at talan er um eykajáttan.
Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur ikki undir við meirilutanum.	
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Býráðsfundur 19. november 2015: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið
varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og 3 ímóti.
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún
Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen, Sjúrður
Olsen.
Ímóti atkvøddu:
Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam.

[Lagre]
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212/15 Hækkan av íbindingargjaldi hjá SEV til privat og vinnuvirkir
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
19.11.2015

Málslýsing:
Bogi Andreasen, býráðslimur, ynskir málið á skrá.
Tilmæli:

Býráðsfundur 19. november 2015: Umrøtt.
[Lagre]
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213/15 Býarskipanardeildin. Miðbýarætlanir (2009-2838)
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
16.06.2014
30.10.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
127/14
214/15
273/15
213/15

Journalnr.
14/01463-12
14/01463-12
14/01463-12
14/01463-12

Málslýsing:
fyri vegir, torg og pláss í miðbýnum í Tórshavn. Uppskotini eru gjørd í sambandi við ítøkiligar
ætlanir sum til dømis skipan av ferðslu í miðbýnum, Býarskipanardeildin hevur seinasta árini
gjørt fleiri uppskot til verkætlanir broyting av byggisamtykt fyri Dr.Jacobsensgøtu, umvæling
av Reinsarínum, skipan av ferðslu og parkering á Kongabrúnni v.m.
Uppskotini eru nú samlað saman og verður við hesum lagt fram sum myndatalvir.
Byggi- og býarskipanarnevndin 9. november 2009: Býararkitekturin kunnaði um málið.
Ískoyti:
Í sambandi við íløguætlanina fyri 2013 eru avsettar kr. 2 mió. til miðbýarætlan.
Formansskapur býráðsins hevur umrøtt málið og ynskir at gongd nú verður sett á
fyrireikingararbeiðið. Í hesum sambandi ynskir formansskapurin at biðja um kr. 500.000 til at
gera skitsuuppskot og kostnaðarmeting fyri økið kring Mylnugøtu við støði í øðrum
hugskotum, sum kommunan hevur arbeitt við fyri hetta økið eins og hugskotum frá privatum
borgarum.
Tilmæli:
Formansskapurin mælir til at játta kr. 500.000 av kto 6275, til at seta ráðgeva at gera
skitsuuppskot og kostnaðarmeting at leggja fyri nevnd og býráð, sambært omanfyri
standandi, og at beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 15. mai 2013: Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Helena D. á Neystabø, Halla
Samuelsen og Jógvan Arge, samtykti at taka undir við tilmælinum og at beina málið í býráðið
um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Bogi Andreasen, mælir frá at játta kr. 500.000 og at seta ráðgeva, fyrr enn
býráðið hevur umrøtt málið.
Ískoyti:
Víst verður til notat í málinum, dagfest 28. mai 2013, har víst er á, at fyri at koma víðari við
málinum at arbeiða við loysnum fyri viðurskiftini í miðbýnum, er neyðugt at viðgera miðbýin
bæði sum eina heild og harumframt at gera neyvari uppskot til loysnir á teimum einstøku
økjunum, har tað tænir endamálinum at fáa ein vælvirkandi miðbý.
Somuleiðis verður í nevnda notati víst á, at tað er eisini ein avgerðandi fortreyt, at ein slík
ætlan fær eina høga politiska og fíggjarliga raðfesting.
Tilmæli:
Á omanfyri standandi grundarlagi, mæla kommunustjórin, miðfyrisitingarstjórin og tekniski
stjórin til fylgjandi handlingsætlan:
1. At seta ein politiskt/fyrisitingarligan stýrisbólk at hava yvirskipaðu ábyrgdina av ætlanini.
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At seta ein fyrisitingarligan/fakligan arbeiðsbólk at standa fyri arbeiðinum.
At bjóða arkitektum til eina work-shop í ein ella tveir dagar at viðgera
miðbýarproblematikkin og at koma við hugskotum til, hvat ein miðbýarætlan skal
innihalda.
At velja út hvørji innsatsøkini skulu vera, og at gera eina raðfylgju nær tey ymsu økini
skulu gerast.
At bjóða vinnurekandi og øðrum áhugaðum til eina “miðbýar-workshop” at greiða frá pkt.
3 og 4 og at koma viðmerkingum og ynskjum.
At fyrireika og útskriva eina hugskotskapping millum arkitektarnar, sum bæði skal fevna
um eina heildarætlan fyri miðbýarøkið, og neyvari hugskot fyri tey valdu innsatsøkini og í
hesum sambandi at játta kr. 1 mió til fyrireiking av kappingartilfari og samsýningar av
avsetta peninginum á fíggjarætlanini fyri 2013 á konto 6275.
Beinanvegin eftir lokna hugskotskapping, at gera eina fyribils kostnaðarmeting og
raðfesting á langtíðar íløguætlan kommununar samsvarandi teirri í pkt. 4 nevndu
raðfesting.
Somuleiðis stutt eftir lokna hugskotskapping, at gera projekteringssáttmálar fyri vinnandi
loysnirnar um at gera fullfíggjað prosjektir at leggja til grund fyri
myndugleikagóðkenningum og útbjóðing av arbeiðum.

Fíggjarnevndin 29. mai 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
býráðið.
Býráðið 30. mai 2013: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Hin 11. og 12. september 2013 var verkstova sambært omanfyri standandi pkt. 3 hildin á
Østøm, við luttøku av føroyskum arkitektum, býráðslimum og Býarskipanardeildini.
Fleiri gestir uttanífrá høvdu innlegg um ymisk viðkomandi viðurskifti fyri eina framtíðar
miðbýarætlan fyri Tórshavn.
Umsitingin hevur gjørt frágreiðing frá verkstovuni, sum verður løgd fram á nevndarfundinum
og send býráðslimum og luttakarum.
Ein kanning varð gjørd millum luttakararnar á verkstovuni, fyri at fáa eina ábending um, hvat
hesir mettu verða mest átrokandi at fáa loyst í miðbýnum. Flest luttakarar vístu á Steinatún
og Vaglið.
Luttakandi arkitektar reistu eisini spurningin, um tað ikki var skilabest at býta
hugskotskappingina upp soleiðis, at tað fyrst verður ein hugskotskapping um eina
yvirskipaða heildarætlan fyri miðbýin, og síðani ein beinleiðis prosjektkapping um tey
raðfestu innsatsøkini.
Tilmæli:
Til tess at koma víðari í tilgongdini við at gera eina miðbýarætlan, mælir tekniski stjórin til:
1. At býráðið velur ein politiskt/fyrisitingarligan stýrisbólk at hava yvirskipaðu ábyrgdina av
ætlanini, sambært pkt. 1 í býráðssamtyktini frá 30. mai 2013.
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2. At stjórnin setir ein fyrisitingarligan/fakligan arbeiðsbólk at standa fyri arbeiðinum,
sambært pkt. 2 í býráðssamtyktini frá 30. mai 2013.
3. At fyrisitingarligi/fakligi arbeiðsbólkurin
hugskotskappingina um eina heildarætlan.

fer

undir

at

gera

kappingarskrá

til

4. At býráðið tekur avgerð um í minsta lagið tvey tey fyrstu innsatsøkini, og at
fyrisitingarligi/fakligi arbeiðsbólkurin fer undir at gera kappingarskrá til prosjektkapping
fyri tað fyrsta ella bæði fyrstvaldu innsatsøkini.
5. At borgarar í kommununi og onnur fáa møguleika at koma við hugskotum,
viðmerkingum, ynskjum o.a. á einum serligum stað, gjøgnum heimasíðu kommununar.
6. At bjóða Nám X í kommununi til eina serliga, avmarkaða kapping um hugskot, sum hava
serlig atlit til ynskir og tørv hjá ungum borgarum, og at veita trimum teimum bestu
uppskotunum virðislønir á ávikavist kr. 15.000 til 1. virðisløn, kr. 10.000 til 2. virðisløn og
kr. 5.000 til 3. virðisløn, og at hesi uppskot kunnu verða partur av kappingarskránni fyri
eftirfylgjandi hugskotskappingina og prosjektkappingina millum arkitektar.
Tekniska nevnd 9. oktober 2013: Útsett.
Fíggjarnevndin 23. oktober 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðið 31. oktober 2013: Einmælt samtykt at velja formansskapin í stýrisbólkin og at
broyta punkt 6 soleiðis, at allur skúlaungdómur kann luttaka og ikki einans Nám X.

Ískoyti:
Umboð frá Zeta koma at hava framløgu í sambandi við vinnandi uppskoti.

Býráðsfundir 16. juni 2014: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Miðbýarætlan skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest ein
meirnýtsla uppá kr. 73.705.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at meirnýtslan verður fíggjað við kr. 74.000 av
karminum á 6275, verkætlanin lokað og at málið verður beint í fíggjarnevndina og býráðið.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 30. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
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Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini við teirri viðmerking, at tikið verður til eftirtektar, at ein eftirmeting
verður gjørd av verkætlanini. Málið verður beint í býráðið.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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214/15 Broyting av ásetingum fyri B1 økið í almennu
byggisamtyktini
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
16.11.2015
19.11.2015

Málnr.
219/15
214/15

Journalnr.
15/04382-1
15/04382-1

Málslýsing:
Í sambandi við ætlaðu broytingina av almennu byggisamtyktini viðv. útbygging av Tórshavar
havn (j.nr. 14/04429-20) hevur Heilsu- og Innlendismálaráðið svarað kommununi at, “....talan
er um so mikið av broytingum, at neyðugt er við nýggjari framløgu...Um kommunan ynskir at
gera serstaka byggisamtykt fyri skipan av økinum ella heldur vil brúka ásetingarnar fyri B1øki heldur ráðið, at hetta er upp til kommununa at avgera... Mælt verður tó kommununi til at
fáa áseting um mest loyvdu hædd inn í almennu byggisamtyktina fyri B1-øki”
Broytingin av almennu byggisamtyktini fyri útbyggingina av Eystaru bryggju er góðkend av
býráðnum á fundi 29.10.2015 (j.nr. 14/04429-16) og kunngjørd í bløðunum.
Tí er neyðugt at fáa broytingina av ástingunum fyri B1-økinum, viðv. mest loyvdu hædd,
viðgjørda í býráðnum.
Skotið verður upp, at eitt nýtt soljóðandi stk. 4 verður sett inn, “Mest loyvda hædd á bygging
er 12 m, tó kunnu einstakir bygningslutir t.d. trapputorn, kranar o.a., ið eru í mesta lagi 200
m2 til víddar, verða hægri enn 12 m”.
Soleiðis at §8 í kap. IV sær soleiðis út.
§ 8. ásetingar fyri umráðispart B1 í 3. grundumráði
1

Umráðisparturin verður sum heild lagdur til endamál, ið hava beinleiðis við havnarakstur
at gera, fyrst og fremst skrivstovur og goymslur í samband við skipaferðslu og
vøruflutning og tílíkt og til virksemi, ið hava samband við hesi, t.e. tænastuvirksemi og
bilstøðlar o.t.

2

Virkini í hesum umráðispartinum skulu kunna
sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.

3

Byggistigið fyri havnaøkið sum heild og fyri tær einstøku havnadeildirnar má ikki fara upp
um 0,5.

4

Mest loyvda hædd á bygging er 12 m, tó kunnu einstakir bygningslutir t.d. trapputorn,
kranar o.a., ið eru í mesta lagi 200 m2 til víddar, verða hægri enn 12 m.

5

Hæddir á húsum skulu verða settar í hvørjum einstøkum føri út frá heildarmeting av
nýtslu og skapi.

6

Bygging má ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 12 m.

7

Kortini er gjørligt at víkja frá ásetingunum í stk. 2, 3 og 4 í serstakari byggisamtykt fyri alt
økið ella ein náttúrligan part av tí.

flokkast í umhvørvisflokkunum 4 til 6
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Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at ásetingarnar fyri B1-øki, kap. IV í almennu
byggisamtyktini verða broyttar soleiðis, at ein nýggj soljóðandi stk. 4 verður sett inn, “Mest
loyvda hædd á bygging er 12 m, tó kunnu einstakir bygningslutir t.d. trapputorn, kranar o.a.,
ið eru í mesta lagi 200 m2 til víddar, verða hægri enn 12 m”.
Byggi- og býarskipanarnevndin 16. november 2015: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson,
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen og Helena D. á Neystabø, samtykti at taka undir við
tilmælinum og beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Jákup Dam, tekur støðu á seinni fundi.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli í byggi- og
býarskipanarnevndini, ið varð samtykt við 10 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu:
Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún
Mohr, Tróndur Sigurdsson, Halla Samuelsen, Annfinn Brekkstein, Bogi Andreasen og Sjúrður
Olsen.
Greiddu ikki atkvøðu:
Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam.
[Lagre]
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215/15 Camping.Fo v/Arnhold Fjallstein : Fyrispurningur um
møguleikar fyri camping/tjalding í Tórshavnar kommunu (20060916)
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Vinnunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
28.08.2015
12.10.2015
28.09.2015
19.11.2015

Málnr.
151/15
33/15
207/15
215/15

Journalnr.
15/00673-29
15/00673-29
15/00673-29
15/00673-29

Viðvíkjandi: Camping.fo, øki/frípláss til kampingparkering o.a. í Tórshavnar kommunu
Vísandi til skriv frá Løgtingsins Umboðsmanni, dagfest tann 17. februar 2015, har biðið
verður um
frágreiðing í málinum, verður við hesum givin frágreiðing og gjørdur ein samandráttur av
samskiftinum í máli nr. 15/000673 og gl. nr. 2006-0916.
7. mars 2006 skriv frá felagnum CAMPING.FO, við ynski um høli, skúla, tilhaldshús, at lána
til endamálið. Og um kommunan kann vísa á øki í kommununi við
elíbindingarmøguleikum,vatnveiting og rusk- og rottanga møguleikum. Økið skal helst vera
slætt.
18. juli 2006 skriv frá kommununi, verður sagt frá at einki ítøkiligt er um høli, skúlar,
tilhaldshús,sum felagið kann lána. Víst verður til verandi kommunala kampingpláss Yviri við
Strond, við plássi til 20-25 húsvagnar/autokamparar við øllum hentleikum, WC, vatn, rusk- og
rottangaskipan.
Eisini verður greitt frá at kommunan ætlar at gera 30.000 m2 stórt øki vestanfyri Hotel
Føroyar við Marknagil, til 70 kampingeindir til autokamparar/kampingvognar og eitt stórt
tjaldingarpláss. Henda ætlan varð tó so kostnaðarmikil, at eftir drúgva viðgerð varð avgjørt at
sleppa ætlanini. Víst varð somuleiðis á hvussu viðurskiftini vóru á bygdunum í Kollafirði,
Kirkjubø, Nólsoy og í Hesti.
23. juni 2008 fundarfrásøgn frá fundi við borgarstjóran um p-pláss til kampingeindir, tá tær
ikki eru í brúki. Ynski var vídd 2000 m2, mesta hall 100‰, pláss til 40 eindir á 50 m2.
Góðir atkomumøguleikar, ikki nær við sjógv og sjórok, góð lívd, vegir, kloakk el, vatn,
tømingarstøð til WC–spannir. Kann skipast sum langtíðarp-pláss við gjaldsskipan.
Uml. 60 eindir í landinum við 140 limum, og talið økist við 5-10 eindum 14’anda hvønn dag.
At tørvur er á slíkum plássi, tí illa ber til at húsa einum kampingvogni á einum vanligum
sethúsaøki á 500 m2.
Ynskiligt er eisini, at eitt nóg stórt øki er tøkt, har eindirnar kunna riggast til áðrenn sesongin
byrjar.
Møguliga skuldi økið verið lagt til KSF Kommunufelagið til samskipaða viðgerð.
7. november 2008, skriv við svari til fundin 23. juni 2008 við borgarstjóran, um frípláss til
camping.fo, vísandi til kunngerð hjá kommununi um at viðfestisvognar ikki hava loyvi at
parkera á almennum øki í Tórshavnar kommunu. Felagið ótolnast eftir svari og vísir á, at 300
nýggj bátapláss verða lovað ”bátaeigarum” av býráðnum.
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Víst verður eisini á, at 47% av limunum í camping.fo búgva í Tórshavnar kommunu sum
svarar til 74 persónar.
Nevndin heitir á kommununa um at koma við eini loysn skjótast gjørligt.
25. oktober 2012 teldupostur frá Camping.fo, har spurt verður til gamla málið um frípláss fyri
kampistar. Sagt verður frá at nógvir kampistar eru í Tórshavnar kommunu.
Um ikki svara verður skjótt fer málið víðari.
14. mars 2013 rykkir felagið eftir svari.
10.apríl 2013, svar til Camping.fo tann 22.apríl 2013, víst verður til ynski hjá Camping.fo 23.
juni í2008, og greitt verður frá kostnaði at gera eitt størri pláss í býnum, og at tann ætlanin
varð slept, tí tað var ov dýrt.
Eisini verður greitt frá at kommunan bíðar eftir broytingum í búnaðarlóggávuni, sum vil loyva
bóndum eisini at reka kampingvirksemi. Og at fleiri bóndur eru áhugaðir.
Í 2012 gav kommunan sítt viðmæli til at skipað varð fyri einum plássi á gomlu hvalastøðini
Sperm á Signabø, við royndartíð í trý ár.
Sagt verður frá at kommunan ikki hevur sum mál at reka kampingpláss ella at kappast við
onnurprivat áhugaði.
Boðað verður Camping.fo frá, at peningur er ikki avsettur á langtíðaríløguætlan býráðsins at
gera slíkt øki, sum Camping.fo eftirlýsir. Samstundis verður víst á møguleikan hjá felagnum
at leiga ella keypa lendi á hóskandi stað sambært galdandi reglum.
7.mai 2013 svarskriv frá Camping.fo um, at felagið ongantíð hevur ætlað, at tað skal gerast
eitt alment kampingpláss. Tey vilja hava eitt frípláss, sum serliga er ætlað kampistum í
Tórshavnar kommunu.
Nýtt ynski verður sett fram um at leiga 1000-1500m2 stórt stykki á veðurgóðum stað við
góðum útsýni og veitingum, vatn, kloakk,o.s.fr. í útjaðaranum av býnum, á Hjalla, Ternuryggi,
Glyvursnesi ella í Havnardali. Kommunan skal ikki ofra meira enn tað nevnda, at planera,
kloakera, vatnveita og skipa atkomuveg. Restina vilja tey sjálvi gera og gjalda sum ráðini eru
til.
Talan er um eitt hugnapláss at seta vognar á og at koma saman alt árið. 59 eigarar/ vognar
hava áhuga í hesum. Felagið er áhuga at røkja tær skyldur sum álagdar verða.
30. mai 2013 fyrispurningur frá Camping.fo um málið.
24. juni 2013 telefonnotat har Camping fo. tosar við løgdeildina hjá kommununi um matr.nr.
139i á Hjalla 31. Løgdeildin svarar at økið er kommunalt og í brúki.
17. februar 2015 skriv frá Umboðsmanninum, um vantandi svar til Camping.fo og biðið
verður um frágreiðing um viðgerðina av málinum.
9. mars 2015 skriv til LUM um gongdina í málinum frá camping fo
10. mars 2015 skriv frá LUM, har spurt verður hví kommunan ikki hevur svarað ítøkiligu
umsóknini, og nær svar kann vantast.
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24.mars 2015 verður svarað at svar kann væntast í viku 13 uppá ítøkiliga ynski um matr. nr.
139i á Hjalla.
25. mars 2015 verður skriv sent Ivani Skorheim v/ camping.fo, at nevndi matrikul er lagdur
av til annað endamál.
20. mai 2015 skriv frá LUM har heitt verður á Tórshavnar kommunu um at taka málið til
viðgerðar og at boða stovninum frá nær tað verður.
28. mai 2015 skriv til LUM at málið verður tikið til viðgerðar 28. august 2015
4. juni 2015 skriv frá LUM at umboðsmaðuri hevur avvíst kæruni frá camping.fo tí at gongd
er í málinum hjá TK.
Samanumtikið kann sigast, at umsøkjarin hevur havt eina fatan av, at kommunan skal lata
teimum eitt øki til teirra virksemi, men at einki øki hevur verið tøkt.
Kommunan hevur havt ávísar ætlanir á kampingøkinum, sum ikki hava verið førdar fram
vegna fíggjar- og ótryggar framtíðarvánir, m.a. ferðasambandið sjóvegis við umheimin.
Tekniski stjórin svarar 22. apríl 2013 breitt um málið, at kommunan ikki hevur sum mál at
reka kampingpláss, og at Camping. fo hevur møguleika at leiga ella keypa lendi til endamálið
eftir galdandi reglum í býarskipanarásetingunum.
24. juni 2013 í seinasta samskiftinum millum Camping.fo og Tórshavnar kommunu, tosar
formaður felagsins við løgdeildina hjá kommununi, sí telefonnotat 24. juni 2013.
Løgdeildin hevur leigumál v.m. um hendi, har spyr Camping.fo ítøkiliga um økið matr. nr.
139i á Hjalla. Svarað varð at økið var í brúki.
Nevnda økið er lagt av til fráseting av “tungum rullandi eindum “. Arbeitt verður við at skipa
hetta økið til endamálið, tí trupulleikar vóru av stórum bilum, flutningsvognum v.m. stóðu
parkeraðir kring í býnum.
Ískoyti:
Ítøkilig umsókn frá felagnum hevur ongantíð verið løgd til nevndarviðgerð. Kært varð til
Løgtingsins Umboðsmann. Camping.fo kærir málið til LUM og krevur, at málið verður lagt fyri
nevnd. Skriv er farið til LUM, at til fundin hjá byggi- og býarskipanarnevndini tann 28. august
2015, verður málið lagt fyri. LUM hevur síðani í skrivi boðað frá, at kæran frá camping.fo er
avvíst tí at gongd er í málinum, men at camping.fo er vælkomið at venda aftur LUM um einki
frættist frá TK aftaná fundin august/september hjá byggi- og býarskipanarnevndini.
7. mai 2013 Nýtt ynski verður sett fram um at leiga 1000-1500 m² stórt stykki á veðurgóðum
stað við góðum útsýni og veitingum, vatn, kloakk, o.s.fr. í útjaðaranum av býnum, á Hjalla,
Ternuryggi, Glyvursnesi ella í Havnardali. Kommunan skal ikki ofra meira enn tað nevnda, at
planera, kloakkera, vatnveita og skipa atkomuveg. Restina vilja tey sjálvi gera og gjalda sum
ráðini eru til.
Talan er um eitt hugnapláss at seta vognar á og at koma saman alt árið. 59 eigarar/ vognar
hava áhuga í hesum. Felagið er áhugað, at røkja tær skyldur, sum álagdar verða.
Camping.fo felagið hevur ongantíð ætlað, at plássið skal vera eitt alment kampingpláss. Tey
vilja hava eitt frípláss, sum serliga er ætlað kampistum í Tórshavnar kommunu.
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Fleiri staðsetingar vóru umrøddar á fundi tann 8. juli 2015. Tekniski stjórin, býararkitekturin,
og umboð frá byggi- og umhvørvisdeildini og býarskipanardeildini.
Avgjørt varð at velja eitt pláss á Skarðshjalla, sum verður gjørt byggibúgvið við leiðingum.
Økið er slættað og verður gjørt klárt til at bjóða áhugaðum.
Ásannandi at økið er lagt út sum vinnuøki til tungan ídnað, og tískil ikki er vælegnað til
ætlaða virksemi hjá camping.fo, er hetta at meta sum ein fyribils loysn til annað verður
funnið.
Umsitingin mælir til at lata økið fyri árligt leigugjald fyri vinnurekandi, ið svarar til um 7% av
m2 leigugjaldsprísi, sum verður ásettur av kommununi.
Hugsað eigur eisini at vera um hetta kann gerast kappingaravlagandi virksemi, mótvegis
øðrum privatum, ið bjóða seg fram við kampingtilboðum.
Tilmæli:
Tekniski	
  stjórin	
  og	
  býararkitekturin mæla	
  til	
  at	
  bjóða	
  camping.	
  fo	
  eitt	
  øki	
  uml.	
  1500	
  m2	
   at	
  skipa	
  
seg	
  á	
  Skarðshjalla.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 28. august 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
at beina málið í vinnunevndina og fíggjarnevndina.

Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at beina málið í vinnunevndina.	
  
Vinnunevndin 12. oktober 2015:
Ein meiriluti: Sjúrður Olsen, Jákup Dam, Annfinn Brekkstein og Bjørghild Djurhuus mæla frá
at leggja camping inn á ídnaðarøki vísandi til at talan er um ídnaðarøki á innara Skarðshjalla.
Ein minniluti: Tróndur Sigurðsson tekur undir við tilmælinum og krevur málið fyri býráðið.
	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu at beina málið í byggiog býarskipanarnevndina.
[Lagre]
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216/15 Kunning um gerð av heildarætlanini til kommunuplan
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Tekniska nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Tekniska nevnd
5 Vinnunevndin
6 Mentamálanevndin
7 Trivnaðarnevndin
8 Býráðsfundur
9 Fíggjarnevndin
10 Fíggjarnevndin
11 Býráðsfundur
12 Fíggjarnevndin
13 Býráðsfundur
14 Byggi- og býarskipanarnevndin
15 Fíggjarnevndin
16 Býráðsfundur

Fundardagur
30.04.2014
26.05.2014
18.06.2014
23.06.2014
23.06.2014
24.06.2014
23.06.2014
25.06.2014
24.06.2014
26.02.2015
26.02.2015
11.03.2015
19.03.2015
30.10.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
118/14
142/14
180/14
207/14
29/14
155/14
35/14
156/14
205/14
50/15
36/15
66/15
41/15
213/15
274/15
216/15

Journalnr.
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15
14/02088-15

Kommunuplanur
Lýsing av málinum - samandráttur:
Býráðið 27. januar 2011: Vald vóru Elin Lindenskov, Marin Katrina Frýdal, Bogi Andreasen,
Heðin Mortensen, Sjúrður Olsen og Jan Christiansen.
Ískoyti:
Niðursetti stýrisbólkurin fyri arbeiðinum, hevur arbeitt fram uppskot til "planstrategi" ið er
fyrsta stigið av arbeiðinum. Teksturin til hetta verður týddur til føroyskt, og tá er tað greitt at
leggja fram alment til hoyringar aftaná býráðssamtyktina.
Tilmæli:
Stýrisbólkurin mælir byggi-& býarskipanarnevndini til at taka undir við uppskotinum til
planstrategi, og at beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 14. mars 2011: Samtykt at taka málið av skrá og viðgera
tað á einum serstøkum fundi.
Tekniska nevnd 5. apríl 2011: Samtykt at taka málið av skrá og viðgera tað á einum
serstøkum fundi saman við byggi- og býarskipanarnevndini.
Fíggjarnevndin 6. apríl 2011: Málið umrøtt. Stjórnin ger uppskot til skipan av arbeiðinum og
nevndarsamansetingini, ið verður at leggja fyri aftur fíggjarnevndina.
Ískoyti:
Arbeiðið við kommunuplaninum var ikki heilt liðugt í 2012 og varð eisini lagt stilt áðrenn
seinasta býráðsval. Í sambandi við skipan av nýggjum býráði eftir kommunuvalið var politisk
avgerð tikin um, at kommunuplanur skuldi liggja undir fíggjarnevndini.
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Klárt er nú at taka arbeiðið við kommunuplaninum upp aftur, og ráðgevin er biðin um eitt
upplegg til tíðarætlan og eina kostnaðarmeting.
Sambært tíðarætlanini kann byrjast í desember 2013, og kann uppskotið til kommunuplan tá
vera klárt til framløgu í býráðnum síðst í juni 2014. Almenn hoyring kann síðani vera frá
medio juli til medio september 2014, og síðani endalig góðkenning í býráðnum síðst í
september 2014.
Kostnaðurin at gera kommunuplanin lidnan er av ráðgevanum mettur til kr. 470.000 til
500.000 u. mvg. Harumframt koma innanhýsis útreiðslur.
Tilmæli:
Stjórnin mælir til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

at játta kr. 600.000 av íløgukarminum fyri 2014 til miðbýarætlan, kto. 6275
at góðkenna uppskotið til tíðar-/arbeiðsætlan
at fíggjarnevndin tekur avgerð um umboð í politiskum fylgibólki
at stjórnin mannar stýrisbólkin
at býarskipanardeildin, undir leiðslu av býararkitekti, verður verkætlanarbólkur
at politiski fylgibólkurin og stýrisbólkurin innan endan av januar 2014 hava tikið avgerð um
3-4 høvuðsmál fyri planstrategiina fyri komandi 5 árini, fram til 2018.

Fíggjarnevndin 11. desember 2013: Umboð fyri Rambøll kunnaði um málið. Samtykt at
taka undir við tilmælinum við teirri broyting, at miðað verður eftir, at kommunuplanurin er
liðugur at senda út í almenna hoyring medio mai 2014.
Samtykt at fíggjarnevndin er politiskur fylgibólkur.
Býráðið 12. desember 2013: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini við teirri
broyting, at eingin politiskur fylgibólkur verður valdur, men at alt býráðið fylgir málinum eftir
skipaðari mannagongd.
Ískoyti:
Arbeiðið við kommunuplaninum hevur verið í gongd seinastu mánaðirnar. Umsitingin kunnar
um málið.

Tekniska nevnd 30. april 2014: Útsett.	
  
Tekniska nevnd 26. mai 2014: Nevndin ynskir at viðgera endaliga uppskotið áðrenn málið
skal fyri býráðið.
Ískoyti:
Lidna kommunuætlanin verður framløgd.
Tilmæli:
Stjórnin mælir til at beina málið í faknevndirnar til ummælis, áðrenn málið fer fyri býráðið og
til almenna hoyring.	
  
Fíggjarnevnd 18. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Vinnunevndin 23. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  

Blað nr.: 35
Býráðsfundur
19. november 2015

Formansins merki:

Trivnaðarnevndin 23. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Tekniska nevnd 23. juni 2014: Málið umrøtt.	
  
Mentamálanevndin 24. juni 2014: Málið umrøtt.
Fíggjarnevndin 24. juni 2014: Samtykt at taka undir við uppskotinum og beina málið í
býráðið.	
  
Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Eftir framløguna av Kommunuætlanin eru innkomnar 23 viðmerkingar (j. nr. 14/05126). Hesar
eru gjøgnumgingnar av umsitingini og settar upp í eitt notat við stuttum samandrátti av
viðmerkingini, uppskoti til svar til viðmerkjaran og um tað skal útloysa nakra broyting í
Kommunuætlanini (j. nr. 14/02088-25). Styrisbólkurin hevur á fundi 24. februar viðgjørt
kærurnar.
Tilmæli:
Styrisbólkurin fyri Kommunuætlanina mælir fíggjarnevndini til at taka undir við broytingum og
svari til viðmerkjarar sambært samandrátti av viðmerkingum (j. nr. 14/02088-25) og beina
málið í býráðið.
Fíggjarnevnd 26. februar 2015: Umrøtt og at leggja málið fyri býráðið.	
  
Býráðsfundir 26. februar 2015: Umrøtt.	
  
Fíggjarnevnd 11. marts 2015: Tekniski stjóri kunnaði um kommunuætlanina. Málið beint til
býráðið til kunningar.	
  
Býráðsfundir 19. mars 2015: Framlagt.
Ískoyti:
Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og
leggjast fyri fíggjarnevndina og býráðið til kunningar.
Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin.
Nú verkætlanin Kommunuplanur skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest eina
meirnýtslu uppá kr. 9.312.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at meirnýtslan verður fíggjað við kr. 10.000 av
karminum á 6275, verkætlanin lokað og at málið verður beint í fíggjarnevndina og býráðið.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 30. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini og at fíggja meirnýtsluna áljóðandi kr. 15.688 av konto 6275. Tikið til
eftirtektar, at ein eftirmeting verður gjørd av verkætlanini. Málið verður beint í býráðið.	
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[Lagre]
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217/15 Umsókn frá AD-IMPORT um langtíðarleigu av vinnustykki til
go-kart koyring.
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
14.10.2015
20.10.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
39/15
196/15
282/15
217/15

Journalnr.
15/03908-2
15/03908-2
15/03908-2
15/03908-2

Málslýsing:
Agnar Dahl søkir um at langtíðarleiga eitt passandi vinnuøki til GO-kart koyring. Umsøkjarin
vísir á, at einki tilboð um GO-kart koyrirng, sum frítíðarítriv, er í kommununi..
Umsøkjarin ætlar at asfaltera økið beinanvegin og byggja høll til Go-Kartarnar/verkstað/WC/Kontór/móttøku o.s.fr. Seinni er ætlanin at byggja eina stóra høll kring alla koyribreytina.
Tá kann GO-kart koyring skipast í kommununi alt árið runt.
Kommunan hevur seinastu árini fingið aðrar umsóknir um lendið til Go-Cart koyring, har
onkur eisini hevur havt ætlanir um at hava annað virksemi í sama øki.
Tilmæli:
Vinnunevndin skal taka støðu til møguliga langtíðarleigu av vinnuøki til Go-Cart koyring, og at
beina møguligt leigumál í byggi- og býarskipanarnevndina við atliti til byggisamtyktina.

Vinnunevndin 14. oktober 2015: Samtykt at leiga umsøkjaranum økið á ytra Hjalla til
endamálið sum royndartíð. Og senda málið í byggi- og býarskipanarnevndina til at ávísa økið
og til fíggjarnevndina at gera sáttmála.
Ískoyti:
Í løtuni eru nøkur vinnuøki í gerð á Skarðshjalla. Í almennu byggisamtyktini liggur hetta økið í
umráðispartinum B8, sum er ætlað vinnuvirkjum, sum kunnu flokkast í umhvørvisflokk 4-6.
Tvs. at økið er ætlað tungari vinnu, har tað ikki er trygt ella hóskandi at nógv óviðkomandi
fólk ferðast. Beint nú er eingin keypari til hesi grundstykkini, tí kundi eitt øki verið leigað út til
go-cart í eini royndartíð við einum leigusáttmála, sum kann sigast upp, tá ið keypari er til
økið.
Einki stendur í umsóknini um hvussu stórt grundstykki søkt verður um til virksemið.
Umsitingin í býarskipanardeildini metir, at umsøkjarin kann leiga av teimum syðstu
stykkjunum 15, 16, 17og 18, sum eru ávikavist 1375 m2, 1625 m2, 1625 m2 og 2002 m2 alt
eftir hvussu stórt økið brúk er fyri, og at leigusáttmálin kann sigast upp, tá ið keypari er til
stykkið til vinnuvirki sum passar til økið sambært almennu byggisamtyktini.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at umsøkjarin kann leiga av teimum syðstu
grundstykkjunum 15 til 18 í eini royndartíð og leigusáttmálin kann sigast upp, tá ið keypari er
til stykkið til vinnuvirki sum passar til økið sambært almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar
kommunu. 	
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Byggi- og býarskipanarnevndin 20. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
beina málið í fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt at beina málið í fíggjarenevndina at
gera leigusáttmála.
[Lagre]
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218/15 Ferðslukanningar kring økið við skúladepilin í Marknagili
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Tekniska nevnd
5 Ferðslunevndin
6 Ferðslunevndin
7 Ferðslunevndin
8 Tekniska nevnd
9 Fíggjarnevndin
10 Býráðsfundur
11 Tekniska nevnd
12 Tekniska nevnd
13 Fíggjarnevndin
14 Býráðsfundur

Fundardagur
17.06.2014
18.06.2014
25.06.2014
08.10.2014
18.12.2014
26.02.2015
10.03.2015
08.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
07.10.2015
04.11.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
200/14
191/14
143/14
255/14
87/14
27/15
36/15
44/15
103/15
79/15
89/15
138/15
278/15
218/15

Journalnr.
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2
14/03118-2

Málslýsing:
Í sambandi við ætlaðu byggingina kring skúladepilin í Marknagili verður roknað við
nógvari øktari ferðslu. Væntast kann eisini, at útstykkingarbyggingar oman fyri
Marknagilsvegin fara at gera sítt til øktu ferðsluna. Harnæst kann væntast økt ferðsla
til Argir, tá brúgvin um Sandá verður tøk seinni í 2016.
Sambært frágreiðingum frá 2006, ið umsitingin hevur latið gera saman við ráðgeva
frá Rambøll ísv. heildarætlan fyri Tórshavnar kommunu, verður m.a víst á ein
framtíðar tørv fyri ‘trafikafvikling’ grundað á framskrivingum av ferðslutrýstinum. Í
hesum sambandi verður brúk fyri at gera eina ítøkiliga ferðsluanalysu av
ferðsluviðurskiftunum, sum m.a. skal lýsa støðuna í dag og hvussu verður, tá alt
skúlaøkið verður fult útbygt.
Fíggjarlig viðurskifti.
Umsitingin hevur fingið eina kostnaðarmeting áljóðandi kr. 70.000,- u/mvg fyri
arbeiðið. Afturat hesum koma útreiðslur fyri ferðaútreiðslur og fundarvirksemi.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka av tilboðnum og at játta kr.
125.000 til kanningararbeiðið av konto 8175 Aðrar vegaverkætlanir.

Tekniska nevnd 17. juni 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.	
  
Fíggjarnevnd 18. juni 2014: Samtykt og at beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundir 25. juni 2014: Einmælt samtykt.
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Ískoyti:
Umsitingin kemur, saman við ráðgeva, at kunna um málið.	
  
Tekniska nevnd 8. oktober 2014: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Umsitingin hevur móttikið frágreiðing (j. nr. 14/03118-12: notat vedr. trafikafvikling i
univeritetsområdet, november 2014) umframt eina framløgu/film um ferðslusimulering
(j.nr.14/03118-15) av framtíðar ferðslu á økinum kring allan skúladepilin. Í frágreiðingini eru
ymisk uppskot um vega-íbindingar gjøgnumgingin og verður m.a ført fram, at besta loysn er
uppskot nr. 7, sum tekur støði í at verandi innkoyring frá Marknagilsvegnum verður uppstigað
til eitt stórt signalanlegg. Harumframt verður lagt upp til at býlingarnir undir Gráasteini eisini
verða knýttir í hetta vegamótið.	
  
Ferðslunevndin 18. desember 2014: Kunnað var um málið. Arbeitt verður víðari við
málinum.
Ískoyti:
Í framhaldandi viðgerð av uppskoti nr. 7, eru staðfestir smærri ferðslutrupulleikar í
simuleringini í sambandi við avgreiðslu av ferðslu inni á universitetsøkinum í Marknagili.
Umsitingin hevur tí í samráð við ráðgeva og umboð fra Landsverki latið gera eitt dagført
uppskot 14/03118-23 uppskot nr. 8, sum tekur støði í tveimum signalanleggum fram við
Marknagilsvegnum í staðin fyri einum, sum uppskot nr. 7 legði upp til. Tann eina íbindingin
verður staðsett 230 sunnan fyri verandi íbinding og hin einar 140 m norðanfyri. Harumframt
verður í uppskotinum lagt upp til at vegastrekkið millum komandi Vesturskúlan og
Musikkskúlan og Skúladepilin í Marknagili, sum skal gerast sum sivugøta, kemur at bera
ferðslu til og frá í ferðslutrýstinum í morgunmeldrinum, meðan tað í hinum dagtímunum
burturav verður ætlað til bleyta ferðslu. 	
  
Ferðslunevndin 26. februar 2015: Málið umrøtt.	
  
Ferðslunevndin 10. mars 2015: Nevndin mælir til at taka undir við uppskoti 8 samsvarandi
notati 02 frá 19. februar 2015 frá Rambøll. Málið beint í teknisku nevnd.
Ískoyti:
Saman við fyrilggjandi uppskoti nr. 8, sum tekur støði í trimum vegamótum við
ljósreguleringum og vegaloysn inni á sjálvum skúlaøkinum – frá Landavegnum umvegis
Musikkskúlan og Vesturskúlan, skal tekniska nevnd taka støðu til fígging av hesum framtíðar
íløgum.
Eftir sum ferðslutrýstið endurspeglar nýtsluna av økinum, vildi tað verið hóskandi at býtt
arbeiðið upp í 3 stig, vísandi til at Skúladepilin og Musikkskúlin byrja á heysti í 2016 og
Vesturskúlin í 2019.
1. Marknagil ferðsla 1. stig
Talan er um gerð av nýggjum vegamóti við ljósregulering. Staðsetingin er við sunnara
markið á matr. nr. 1104d. Tórshavn, eigari: Tórshavnar kommuna.
Fyribils mettur kostnaður – uml. 3 mió. kr.
Arbeiðið má gerast liðugt innan august 2016
2. Marknagil ferðsla 2. stig
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Talan er um vegagerð inni á matr. nr. 1104d, 1102c, 1099 og 917, har Tórshavnar
kommuna er eigari av øllum matriklum. Vegagerðin fevnir um ein uml. 10-12 m
breiðan veg við eini samlaðari longd upp á uml. 500 m.
Fyribils mettur kostnaður – uml. 10 mió. kr.
Arbeiðið má gerast liðugt innan august 2019
3. Marknagil ferðsla 3. stig
Talan er um regulering av vegamótunum við Landavegin og Kirkjubøarvegin og
tillaging av vegastrekkinum ímillum.
Fyribils mettur kostnaður – uml. 6 mió. kr.
Arbeiðið má gerast liðugt innan august 2019
Fíggjarlig viðurskifti:
Samlaði kostnaðurin fyri omanfyri nevndu arbeiði gerst sostatt uml. 19 mió. kr.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 500.000,- til projektering. 	
  
Tekniska nevnd 08. apríl 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
fíggjarnevndina at ávísa fígging.	
  
Fíggjarnevnd 22. april 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at játta kr.
500.000,- av konto 8175, aðrar vegaverkætlanir og at beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundir 23. apríl 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Umsitingin leggur fram uppskot um vegaætlan. Nevndin skal taka støðu til vegaætlan og
útbjóðingarhátt.	
  
Tekniska nevnd 07. oktober 2015: Umsitingin greiddi frá málinum.
Ískoyti:
Umsitingin hevur, saman við ráðgeva, gjørt eina kostnaðarmeting grundað á skitsuuppskot
av byggistigunum 1 og 2, áljóðandi kr. 16,9 mió. Kostnaðarmetingin fyri byggistig 1 er kr. 6,3
mió. og fyri byggistig 2 kr. 10,6 mió. Víst verður til j. nr. 15/03118-47.
Mett verður at tað er skilagott at fremja bæði byggistigini í einum, vísandi til at arbeiði býtt í
tvær arbeiðstøkur førur við sær eyðkaútreiðslur ísv. tilrigging og avrigging av arbeiðsplássi
v.m.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 16,9 mió. til gerð av
útbjóðingartilfari fíggjað av íløgum fyri vegir. Mælt verður til at játtanin verður framd soleiðis,
at kr. 4,3 mió. verða játtaðar í 2016 og kr. 12,6 mió. í 2017. Mælt verður harumframt til at
beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið	
  
Tekniska nevnd 04. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at játta kr.
4,3 mió. í 2016 og kr. 12,6 mió. kr. í 2017 fíggjað av til íløgum til vegir til gerð av
útbjóðingartilfari og vegi.	
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Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt at játtað kr. 4,3 mió í 2016 og at seta
kr. 12,6 mió á íløgujáttanina fyri 2017.
[Lagre]

Blað nr.: 43
Býráðsfundur
19. november 2015

Formansins merki:

219/15 Klett Advokatar : Fyrispurningur um tekniskar installatiónir
og servitutt á matr. nr. 704b, Tórshavn (2011-2508)
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
07.10.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
87/15
284/15
219/15

Journalnr.
14/00166-8
14/00166-8
14/00166-8

Málslýsing:
Í sambandi við byggibúningararbeiðið av útstykkingarætlanini hjá eigaranum av matr. nr.
704d, Tórshavn, (eigari Freddie Poulsen), hava trupulleikar staðist av kloakklukti, sum
grannar í Tildugøtu hava gjørt vart við. Víst verður í hesum sambandi til byggimálið 20061313 J. P. Gregoriussen: Umsókn vegna Freddie Poulsen og Anniku í Dímun um byggiloyvi
til 4 sethús á matr. nr. 704d, Tórshavn 11.04.2006.
Sambært skjølum í máli nr. 2009-0800, má staðfestast, at tað ikki eru settar ítøkiligar treytir
um íbinding til kloakkfrárenning í sambandi við byggiloyvið, og eftirfylgjandi er eigarin biðin
um at avgreiða hesi viðurskifti sjálvur. Eftir sum álagda arbeiðið, at fáa kloakkviðurskiftini í
rættlag, ikki var gjørt, og at eigarin eftirfylgjandi hevur selt sundurbýttu ognirnar til annan
keypara, hevur verið neyðugt hjá kommununi at leggja inn kloakkstikk til hesa útstykking, tvs.
lagt kloakkstikk frá høvuðskloakkleiðingini í Dj. í Geil gøtu og ca 1 m inn um mark við
reinsibrunni. Staðsetingin av hesum kloakkstikki var løgd í økið, har gøta liggur millum Dj. í
Geil gøtu og Eysturstræti. Staðsetingin átti upprunaliga at verið uml. 5 metrar nærri
Tildugøtu.
Økið til hesa gøtu er partur av privatari ogn hjá Tórhild Højgaard, matr. nr. 704b, Tórshavn,
og hevur advokatur hennara boðað frá, at ynski er at kommunan ella eigarin av matr. nr.
704b tekur burtur nevndu veitingar, tí at hetta er lagt inn á ognina uttan loyvi frá eigaranum.
Umsitingin hevur mett um kostnaðin at fáa tikið burtur hesar veitingar, sum eru lagdar av
einum av holdunum undir teknisku deild. Kostnaðurin fyri arbeiðið verður mettur at koma upp
á ca. kr. 15.000,-. Afturat hesum skal roknast við kostnaði at umleggja kloakkleiðingarnar inni
á ognini hjá matr. nr. 704e, Tórshavn.
Vísandi til at tað ikki er sannlíkt, at fyrrverandi eigarin av matr. nr. 704d, Tórshavn, fer at
rinda kostnaðin fyri arbeiðið, og at núverandi eigarin av matr. nr. 704e, Tórshavn ikki metir
seg vera part av hesum máli, hevur samsifti verið við eigaran av matr. nr. 704b, Tórshavn,
um at kommunan ognar sær hetta økið. Samstundis kann hetta økið gerast partur av
almennari farleið millum Dj. í Geil gøtu og Eysturstræti.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til at kommunan ognar sær uml 9,2 m2 av matr. nr. 704b, Tórshavn fyri
kr. 15.000,- umframt matrikulútreiðslur til fulla og endaliga semju.

Tekniska nevnd 07. oktober 2015: Boði Haraldson fór av fundinum, meðan hetta málið var
viðgjørt.
Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í fíggjarnevndina.	
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Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina
málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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220/15 Avlýsa servitutt á matr. nr. 49b, Hoyvík.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Byggi- og býarskipanarnevndin
4 Fíggjarnevndin
5 Býráðsfundur

Fundardagur
18.02.2015
22.04.2015
30.10.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
30/15
95/15
200/15
285/15
220/15

Journalnr.
14/05300-4
14/05300-4
14/05300-4
14/05300-4
14/05300-4

Málslýsing:
Kommunan seldi í 1984 húsini Skraddaragøtu 2.
Grundstykkið kring húsini var tá frámatrikulerað høvuðsmatriklinum matr. nr. 49a,
Hoyvík og fekk nýtt matrikul nr. 49b, Hoyvík.
Tinglýstu servituttirnir frá Sanatoriutrøðni, fylgdu tá við yvir á nýggja matrikulin.
Talan er m.a. um servituttir sum eru knýttir at traðarbrúki sum ikki eru relevantir í dag.
Ognin matr. nr. 49b, Hoyvík, er nú seld við yvirtøkudegi 1. mars 2015, og heitir
meklarafelagið INNI á Tórshavnar kommunu um, at avlýsa servituttirnar, sum eru
tinglýstir á matr. nr. 49b, Hoyvík, sí skjal 14/05300-5.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini og kommunustjórin mæla til at beina málið í byggi- og
býarskipanarnevndina.

Fíggjarnevnd 18. februar 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Málið um avlýsing av servituttunum er beint í byggi- og býarskipanarnevndina.
Ognin er seld pr. 01.03.2015. Fyri at málið um sølu av ognini kann verða avgreitt, er neyðugt
at kommunan góðtekur víðarisøluna.
Tilmæli:
Leiðarin á løgdeildini og kommunustjórin mæla til at kommunan góðtekur víðarisøluna.	
  
Fíggjarnevnd 22. april 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til at avlýsa servituttarnar,
sum eru lýstir á matr. 49b 01.08.1973, 21.05.1918, 01.08.1973 og 04.05.1979 og at beina
málið aftur í fíggjarnevndina.	
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Byggi- og býarskipanarnevndin 30. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]

Blað nr.: 47
Býráðsfundur
19. november 2015

Formansins merki:

221/15 Útstykking á Hamrabø matr. nr. 91a, Kollafirði
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Byggi- og býarskipanarnevndin
5 Kollafjarðarnevndin
6 Byggi- og býarskipanarnevndin
7 Kollafjarðarnevndin
8 Fíggjarnevndin
9 Býráðsfundur
10 Býráðsfundur

Fundardagur
29.05.2015
10.06.2015
22.06.2015
28.08.2015
19.10.2015
02.10.2015
23.11.2015
21.10.2015
29.10.2015
19.11.2015

Málnr.
133/15
149/15
134/15
153/15
9/15
193/15
16/15
248/15
184/15
221/15

Journalnr.
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1
15/00969-1

Málslýsing:
Býarskipanardeildin hevur gjørt eitt skipanaruppskot fyri ognina matr.nr. 91a, Hamrabøur í
Kollafirði. Eftir uppskotinum er pláss til umleið 21 grundstykkir millum 510 og 600 m2 til
sethús plus 2 grundstykkir fram við á Homrum. Grundstykkini hava tvørfall uppá millum 6 og
8 metur. Útstykkingin hevur umleið 330 m av vegi, 16 eyka p-pláss og gøtusamband til á
Homrum. Vegurin er 8 m breiður, harav 1 m gongubreyt á hvørjari síða.
Umsitingin hevur gjørt kostnaðarmeting (sí skjal 1).
Skjal nr. 1. Kostnaðarmeting.
Skjal nr. 2. Støðumynd.
Skjal nr. 3. Skurðir
Skjal nr. 4 Longdarskurður
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at taka undir við uppskotinum, at kunna teknisku
nevnd um ætlanina og at útvega fígging til gerð av projektuppskoti.

Byggi- og býarskipanarnevndin 29. mai 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at
beina málið í fíggjarnevndina at útvega fígging til projektuppskot.	
  
Fíggjarnevnd 10. juni 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og at
játta kr. 100.000 av konto 6175, keyp og søla, til projekstuppskot.	
  
Býráðsfundir 22. juni 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Umsitingin hevur bjóðað gerð av dispositionsuppskoti út millum 5 ráðgevarafyritøkur.
Lisitation varð hildin 15. juli 2015. 2 boð komu inn.
HMP
69.000 kr. u.MVG
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88.700 kr. u.MVG

HMP hevði soleiðis lægsta boð og hevur 13.08.2015 latið inn dispisitionuppskot. Uppskotið
hevur verið til ummælis í umsitingini og smávegis rættingar eru gjørdar.
HMP hevur latið inn kostnaðarmeting. Sambært kostnaðarmetingini verður kostnaðurin, av
byggibúningar arbeiðinum fyri 23 grundstykkir á miðalvídd uppá 550 m2, mettur at verða
4.561 mió.u.MVG. Roknað er við eini byggitíð uppá 8 mánaðar.
Samlaði fíggjartørvurin íroknað prosjektering, eftirlit, ókent og MVG,verður sostatt kr. 6,89
mio. v.MVG, svarandi til ein m2 prís uppá 542 kr/m2 v.MVG og ein prís fyri eitt 500 m2
grundstykki uppá 270.788 kr. v.MVG. Hesin kostnaðurin er tó treytað av at:
1. TK eigir fríøkini.
2. Útreiðslur til ráðgevara verður minkað niður í 7% av anlegsútreiðslunum.
3. Avgrevstur verður lagdur í Kollafirði í staðin fyri í Villingadali.
4. Burturbeining av fjósi verður tikið úr prosjektinum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna omanfyri nevndu treytir fyri at minka
um kostnaðin av grundstykkjunum og at umsitingin arbeiðir víðari við gerð av høvudsprojekti.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 28. august 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Umsitingin metir, at kostnaðurin í sambandi við projektering og útbjóðing verður 190.000 kr.
v.MVG.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at játta 190.000 kr. til projektering og útbjóðing.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 02. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
at beina málið í fíggjarnevndina.	
  
Kollafjarðarnevndin 19. oktober 2015: Borgarstjórin greiddi frá málinum.	
  
Fíggjarnevndin 21. oktober 2015: Samtykt at játta kr. 190.000 til projektering og útbjóðing
av konto 6475 og at beina málið í býráðið.	
  
Býráðsfundir 29. oktober 2015: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Víst verður til samtyktirnar í býráðnum 22. juni 2015 og 29. oktober 2015,
sum skulu staðfestast við aðru viðgerð.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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222/15 Loyva víðarisølu matr. nr. 620ø, Tórshavn. ( Jekaragøta 10 )
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
28.09.2015
30.10.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
215/15
202/15
286/15
222/15

Journalnr.
15/02250-3
15/02250-3
15/02250-3
15/02250-3

Málslýsing:
Sambært skeyti dagfest 08.06.2015, verður ognin matr. nr. 620ø, Tórshavn ( Jekaragøta 10 )
seld til Sp/f Firmport.
Talan er um grundstykki við ástandandi vinnubygningi.
Sølan kann ikki avgreiðast, vísandi tinglýstar servituttir í uppruna skeytinum frá 15.05.1962,
har millum annað framgongur, at kommunan hevur forkeypsrætt.
Tilmæli:

Fyri at avgreiða málið á skjótasta hátt, mæla kommunusjtórin og leiðarin á løgdeildini
til, at kommunan fráskrivar sær forkeypsrættin í hesum føri og at kommunan góðtekur
víðarisøluna av matr. nr. 620ø, Tórshavn.
Á henda hátt kann sølan verða avgreidd beinanvegin.
Málið um at strika óviðkomandi servituttir, herundir servituttarnar um forkeypsrætt
verður beint í byggi og býarskipanarnevndina og at leggja fyri fíggjarnevndina aftur.

Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til at strika óviðkomandi

servituttir, herundir servituttarnar um forkeypsrætt og at beina málið aftur í
fíggjarnevndina.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 30. oktober 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við byggi- og
býarskipanarnevndini.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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223/15 Møgulig søla søla av matr. nr. 139i, Hoyvík.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Tekniska nevnd
4 Fíggjarnevndin
5 Býráðsfundur

Fundardagur
10.06.2015
28.08.2015
02.09.2015
28.09.2015
19.11.2015

Málnr.
161/15
157/15
81/15
214/15
223/15

Journalnr.
15/01857-2
15/01857-2
15/01857-2
15/01857-2
15/01857-2

Málslýsing:
P/F KJ-Hydraulik, sum er granni til matr. nr. 139l, Hoyvík, hevur sent kommununi
fyrispurning um at kunna keypa stykkið, at brúka til felagsins virksemi.
Upplýsingar um ognina.
Vídd. 2.479 m2.
Kommunan hevur í 2005 keypt grundstykkið í útstykkingini á Skarðshjalla fyri kr.
1.457.000,- Grundstykkið er asfalterað og innrættað sum parkeringsøki, og er
samlaða íløgan 2.784.000,- (1.123,03 kr./m2) Sí mál nr. 2005-2292.
Sambært upplýsingum frá býarverkfrøðinginum framgongur, at grundstykkið ikki
verður brúkt til endamálið, og at í løtuni standa bulvognar, bingur o.a. tilfar í ikki eigur
at vera á plássinum.
§ 44 í kommunustýrislógini ásetur : Føst ogn hjá kommununi má ikki seljast, uttan so, at
ognin frammanundan hevur verið boðin út alment.
Hetta verður eisini staðsett í kunngerð nr. 122 frá 22. december 2000 um alment útboð av
kommunalari fastogn. Sambært hesi kunngerð kunnu gerast nøkur undantøk frá almennum
útboði, men er sølan av hesum matrikli ikki umfatað av hesum undantøkum
Ein møgulig søla av ognini til P/F KJ-Hydraulik, skal tí góðkennast av Almannaráðnum.

Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á løgdeildini mæla til at beina málið í byggi og
býarskipanarnevndina.

Fíggjarnevnd 10. juni 2015: Samtykt at selja ognina til umsøkjaran, treytað av góðkenning
av Almannamálaráðnum, og at kunna teknisku nevnd og byggi- og býarskipanarnevndina um
málið.	
  
Byggi- og býarskipanarnevndin 28. august 2015: Kunnað varð um málið.	
  
Tekniska nevnd 02. september 2015: Nevndin beinir málið í býráðið.
Ískoyti.
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Løgdeildin hevur bjóðað umsøkjara grundøkið til keyps fyri kr. uml. 2,8 mill. kr. treytað av
loyvi frá Almannaráðnum.
Umsøkjarin hevur greitt frá, at umsøknin ikki varð heilt ítøkulig, men hevði umsøkjarin ynskt
at kanna møguleikan fyri at keypa stykkið.
Umsøkjarin metir at keypsprísurin er ov høgur, og vísir eisini til, at teirra fyritøka ikki fær fult
gagn av íløgun,i sum kommunan hevur gjørt í stykkið.
Løgdeildin avtalaði við umsøkjara, at hann skuldi senda kommununi eitt ítøkiligt tilboð uppá
stykkið sum kommunan síðani kundi taka støðu til.
Freistin at svara varð ásett til 28.08.2015.
Tilmæli:
Vísandi til at freistin er farin, og at tað er óvist um umsøkjarin vil keypa grundstykkið, mæla
kommunustjórin og leiðarin í løgdeildini til, at grundstykkið verður lýst alment til sølu, og kann
umsøkjarin tá eisini bjóða uppá á grundstykkið.
	
  
Fíggjarnevnd 28. september 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt at beina málið í teknisku nevnd.
[Lagre]
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224/15 Umsókn um, at Tórshavnar kommuna yvirtekur vegastykkið
matr. nr. 992l, Vatnsoyravegur, Tórshavn (2006-0891)
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
04.11.2015
11.11.2015
19.11.2015

Málnr.
131/15
277/15
224/15

Journalnr.
15/03740-11
15/03740-11
15/03740-11

Málslýsing:
Ánararnir av vegøkinum matr. nr. 992l, Tórshavn, hava í fleiri umførum vent sær til
Tórshavnar kommunu við áheitan um, at kommunan yvirtekur privata vegøkið
Vatnsoyravegur, við atkomu til 5 grundøki (sí j. nr. 15/03740-7) .
Umsiting kommununnar hevur áður støðulýst vegøkið í omanfyri nevnda sambandi.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at yvirtaka vegøkið matr. nr. 992l, Tórshavn,
uttan kostnað fyri kommununa og at málið verður beint í býráðið um fíggjarnevndina.

Tekniska nevnd 04. november 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum.	
  
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina
málið í býráðið.	
  
Býráðsfundur 19. november 2015: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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