
Blað nr.:  
  

 

 
TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ 
10. januar 2011 
 

Formansins merki: 
 

 

9512 

 
 
 
GERÐABÓK 
 
 
 
Dato: 10. januar 2011  kl. 12.15 
Stað: Fundarhølið í ráðhúsinum 
Málsnr: 01/12-02/12 
 
 
FUNDARLEIÐARI: 
Heðin Mortensen 
 
 
 
 
VIÐ LUTTØKU AV:  LUTTÓKU IKKI: 
Heðin Mortensen 
Bogi Andreasen 
Marin Katrina Frýdal 
Jógvan Arge 
Rúni Djurhuus 
Halla Samuelsen 
Jákup Símun Simonsen 
Annfinn Brekkstein 
Elin Lindenskov 
Vagnur Johannesen 
Levi Mørk 
Inga Dahl 
Sjúrður Olsen 
 
 

 

 

Maria H. Olsen, sum hevur farloyvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUTTÓKU EISINI: 
Bjørgfríð Ludvig 
Unnie Justinussen 
Hans Pauli Henriksen 
Jóan Petur Hentze 
 
 
 
 

 
SKRIVARI: 
Ingibjørg Berg 
 
 
PROTOKOLLFØRARI: 
Magnus Dam 
 



Blað nr.:  
  

 

 
TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ 
10. januar 2011 
 

Formansins merki: 
 

 

9513 

 
 
 
 
MÁL FYRI OPNUM HURÐUM KL. 12.15 

 
 
 
 

Býráðsformaðurin setti fundin og las upp dagsskránna. 
 
 
 
 

01/12 2009-1489 
 
Boðanesheimið - alternativ orkuskipan. 
 
Lýsing av málinum – samandráttur: 
Sambært byggiskránni fyri Boðanesheimið er dentur lagdur á at byggja ein 
sokallaðan lág-orku bygning smbr. orkuklassa 2 í BR-08, svarandi til eina árliga 
brutto orkunýtslu á 70 kWh fyri hvønn fermetur. Hettar merkir, at herd krøv eru til 
bæði tættleika og bjálving, umframt at “orkuramman” fyri bygningin skal 
prógvast í høvuðsprojektinum eftir nærri ásettum reglum.  
 
Afturat hesum leggur byggiskráin upp til alternativa orkuútvinning smbr. pkt. 
6.4.4: 
“Grøn orkuveiting: 
Umframt tilboði við oljufýrdum hitaverki, skal alternativt tilboð gevast við 
jarðhitapumpu at nøkta samlaða orkutørvin til upphiting og ventilering av 
bygningi, og upphiting av brúksvatni. Staðseting og tal av holum skal gerast í 
samráð við Jarðfeingið. 
 
Uppskotið til grøna orkuveiting verður lýst við frágreiðing, principtekning og 
útrokning av COP-virði, árligari orkusparing og afturgjaldstíð av meirkostnaði.” 
 
Í vinnandi tilboðnum frá ArtiCon var alternativt roknað við at borað 25 hol niður á 
200 m í økinum kring bygningin og knýta hesi í 4 hitapumpur. Fjarstøðan millum 
hesi hol er 40 m, svarandi til ein økistørv á uml. 30.000 fermetrar. Meiríløgan er 
um 1,7 mió.kr., árliga orkusparingin 16 kWh fyri fermeturin og afturgjaldstíðin 
um 15 ár við grundarlagi í verandi kostnaðarstøði. 
Bygningurin er annars sera væl bjálvaður og í høvuðsheitum upphitaður við 
gólvhita í eini lágtemperatur-skipan (~55o), og sostatt sera væl egnaður til eina 
hitapumpuloysn. 
 
Undir sáttmálasamráðingunum við ArtiCon í nov-des 2010 gjørdist greitt, at 
neyðugt var at leingja byggitíðina 2 til 3 mánaðir um jarðhitaskipan var vald, 
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orsakað av nógvu holunum, ið skuldu borast í økinum kring bygningin. Kravið um 
tíðarleingjan, saman við óvissum um m.a. trygd fyri hita-veitingini, tá ongar 
royndir eru við jarðhita-skipan av slíkari stødd í Føroyum, førdi til, at avgerð varð 
tikin um at bíða við alternativari orku fyribils.  
 
Síðan byggingin byrjaði hevur bygginevnd og umsiting, saman við 
arbeiðstakaranum kannað møguleikan fyri burðadyggari loysn í sambandi við eina 
hitapumpu-skipan, ið ikki nervar verandi bygging. Komið er fram til, at 
møguleikar eru eystanfyri vegin Yviri við Strond. Vansin er tó, at økið millum 
sjóvarmálan og vegin er fríøki/friðað øki, ið krevur serstakt loyvið við serstøkum 
atlitum í samband við inntriv í lendi. Eisini er økið beint yvirav 
Boðanesheiminum privat ogn, og verður tískil neyðugt at  nýta økið sunnanfyri, 
sum í løtuni verður nýtt til tjaldingarpláss.  
 
Í sambandi við at farið verður yvir um vegin, hevur ein nýggjur møguleiki stungið 
seg upp, nevniliga at nýta sjóvarhita heldur enn jarðhita. Møguleikin er 
einastandandi, tí staðsetingin av bygninginum er so  lágt og tætt at 
sjóvarmálanum. Fyrimunirnir við sjóvarhita fram um jarðhita eru, at økistørvurin 
er sera lítil, bert eitt lítið pumpuhús niðri við sjóvarmálan, og at tað slepst undan 
at órógva annað øki. Vansin er, at bert ein roynd higartil er gjørd í Føroyum við 
sjóvarhita, og ongar langtíðarroyndir eru. Tó skal viðmerkjast, at henda eina 
royndin, eftir ávísar tillagingar, vísur seg at verða sera væleydnað, og teknikkurin 
aftanfyri skipanina er sera líkur vanliga jarðhita-skipanini og sostatt ikki ókendur.  
 
Bygginevndin hevur tikið avgerð um, at bygningurin ið best møguligan mun 
verður fyrireikaður til hitapumpuskipan, jarð- ella sjóvarhita, soleiðis, at leiðingar 
verða lagdar úr fýrrúmi oman til vegin, og pláss er tøkt í kjallara til hitapumpur, 
vatngoymslutangar o.a., sum krevst í hesum sambandi. Hesar fyrireikingar kosta 
undir kr. 20.000 at fremja nú og viðføra, at tað seinni slepst undan av grava økið 
upp inn undir bygningin og gera størri broytingar inni fyri munandi størri kostnað. 
 
Hinvegin metir bygginevndin ikki tað verða hennara avgerð at taka støðu til, um 
stig skal takast til fult og heilt at fara frá ætlaða oljufýrda hitaverkinum og yvir til 
eina hitapumpuskipan nú, og saknar einfalt eina politiska støðutakan til spurningin 
um "grøna orku" sum heild at styðjað seg til. 
 
Verður avgerð tikin um at nýta hitapumpuskipan nú, so kunnu ketlar, oljutangi og 
skorsteinur fyri uml.  kr. 2-300.000,- sparast burtur, tó verður neyðugt við einari 
eykajáttan á fyribils uml. 1,7 mió.kr. fyri sjálva hitapumpuskipanina, íroknað 
boran av holum ella pumpuhús.  
	  
Sosiala nevnd 3. mai 2011: Sosiala nevnd samtykti at mæla býráðnum um 
fíggjarnevndina, at taka avgerð um burturav at nýta sjóvarhita sum orkuskipan til 
heimið og at fáa neyðuga fígging til vega. 
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Fíggjarnevndin 4. mai 2011: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
sosialu nevnd og avgreiða spurningin um fígging, tá ið kanningararbeiðið er 
avgreitt. 

Býráðið 26. mai 2011: Einmælt samtykt og at fíggja meirkostnaðin innanfyri 
verandi karmar 
 
Nýtt:  
Forkanningarnar eru nú komnar undir land, og vísur tað seg, at samlaði 
kostnaðurin verður kr. 4,8 mió. kr., sum er 3,1 mió. kr. meir enn upprunaliga 
kostnaðarmetingin á 1,7 mió. kr.  
 
Orsøkirnar til meirkostnaðin eru als ikki nøktandi lagdar fram fyri umsitingini, 
men millum annað er talan um eitt væl størri anlegg, ið framleiðir 240 KW ímóti 
125-160 KW, sum upprunaliga upplýst.  
	  
Ivasamt er um meiríløgan nakrantíð verður vunnin inn aftur. Tó valdast sjálvandi 
hvussu oljuprísurin verður í framtíðini. 
 
Sum støðan er nú, so eru tvinnir kostir í at velja: 
 
1: Venda aftur til oljufýrdar ketlar, sum í upprunaliga projektinum. Hetta viðførur 
smbr. útgreiningum hjá ArtiCon ein meirkostnað á kr. 695.000 fyri forkanningar 
av grønari orku, umframt ávísa umprojektering. Nevnast skal tó, at møguleiki er 
seinni at venda aftur til t.d. sjóvarhita. 
 
2: Halda fast við tilmæli frá 3. mai 2011 um at nýta sjóvarhita burturav og fáa 
neyðuga fígging til vega. Verandi íløgujáttan til Boðanesheimið ber ikki eina 
tílíka meirútreiðslu. 
 
Sosiala nevnd 6. desember 2011: Nevndin átalar, at so stórur munur er á uppruna 
kostnaðarmetingini, sum støða er tikin út frá, og endaliga tilboðnum.  
  
Ein meirluti, Levi Mørk, Vagnur Johannesen og Sjúrður Olsen, vísir til, at tilboðið 
frá ArtiCon er 3,1 mió. kr. dýrari, og mælt verður tí til at venda aftur til uppruna 
projektið við oljufýrdum ketlum, men at møguligt skal verða at venda aftur til 
sjóvarhita seinni. 
 
Ein minniluti, Marin Katrina Frýdal og Halla Samuelsen, mæla til at halda  fast 
við tilmæli frá 3. mai 2011 um at nýta sjóvarhita burturav og kanna tilboðið nærri, 
herundir kost-nyttukanning vísandi til týdningin av, at allir kommunalir bygningar 
verða upphitaðir við varandi orku.    
 
Fíggjarnevndin 7. desember 2011: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan 
Arge, Sjúrður Olsen og Bogi Andreasen mæla býráðnum til at taka undir við 
meirilutanum í sosialu nevnd og venda aftur til uppruna projektið við oljufýrdum 
ketlum og at møguligt verður at binda í eina skipan við sjóvarhita seinni. 
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Ein minniluti, Halla Samuelsen, mælir til at halda  fast við tilmæli frá 3. mai 2011 
um at nýta sjóvarhita burturav og kanna tilboðið nærri, herundir kost-
nyttukanning vísandi til týdningin av, at allir kommunalir bygningar verða 
upphitaðir við varandi orku.  
 
Býráðið 14. desember 2011: Einmælt samtykt at taka undir við tilmæli frá 
borgarstjóranum, um at arbeiða víðari við sjóhitaskipan og beina málið í 
fíggjarnevndina at finna fígging. 
 
Ískoyti: 
Articon hevur í skrivi dagfest 14. desember 2011 boðað kommununi frá, at 
kostnaðurin fyri lidna anleggið verður kr. 4.800.000 u/mvg, men íroknað allar 
veitingar og tær óvissur, sum Articon hevur víst á í frágreiðing og tilboði. 
 
Býráðið samtykti 26. mai 2011, at meirkostnaðurin, sum tá varð mettur til kr. 1,7 
mió, skuldi fíggjast av verandi íløgukarmi til verkætlaninia. Fíggjartørvurin, sum 
verður at leggja aftrat samlaðu íløgujáttanini til verkætlanina, er tí kr. 3,1 mió 
umframt mvg. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin, trivnaðarstjórin og miðfyrisitingarstjórin mæla til at fíggja 
meiríløguna soleiðis:  
 
Fylgjandi íløgujáttanir (frá 2011 og eldri) verða lækkaðar við nevndu 
upphæddum. 

Deild Økið Løgunr Heiti  Kr. tús. 
2775 Eldrarøkt L00001 Løgukarmur fyri árið 750 
4175 Dagføring av skúlum L00001 Løgukarmur fyri árið 500 
6275 Fríðkan av býnum L62007 Bygningur til lendisdeildina 500 
6575 Kirkjugarðar L00001 Løgukarmur fyri árið 500 
7175 Renovasjón L71001 Tyrvingarplássið á 

Glyvursnesi 
500 

7476 Smábátahavnir L00001 Løgukarmur fyri árið 500 
 Tilsamans   3.250 

	  
Upphæddin á 3.250.0000 kr verður flutt til deild 2775 Eldrarøkt (íløgur) L27002 
Boðanesheimið. 
 
Fíggjarnevndin 10. januar 2012: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan Arge 
og Elin Lindenskov taka undir við tilmælinum og mæla býráðnum til at taka av 
tilboðnum hjá Articon á 4,8 mió kr., ið verður at fíggja samsvarandi omanfyri 
standandi yvirliti og at heimila umsitingini at gera ískoytissátmála við Articon um 
arbeiðið.  
 
Ein minniluti, Sjúrður Olsen og Bogi Andreasen, taka ikki undir við tilmælinum 
vísandi til, at sjóvarhitaorkan ikki er lønandi fyri kommununa, og at kommunan 
onga trygd hevur fyri íløguni á 4,8 mió. kr. 
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Ískoyti: 
Vísandi til málsetningar býráðsins at arbeiða fyri burðardyggum og 
umhvørvisvinarligum loysnum, hevur býráðið 14. desember 2011 tikið avgerð um 
at arbeiða víðari við sjóvarhitaskipan til Boðanesheimið. Talan er um eina nýggja 
slóðbrótandi loysn, ið ætlandi skal gerast ein varði innan grønar orkuloysnir, og tí 
mælir samgongan býráðnum til at taka undir við meirilutanum í fíggjarnevndini 
og taka av tilboðnum hjá Articon á 4,8 mió kr., ið verður at fíggja samsvarandi 
omanfyri standandi yvirliti og at heimila umsitingini at gera ískoytissáttmála við 
Articon um arbeiðið. 
 
Býráðið 10. januar 2012: Fyrst varð atkvøtt um meirilutatilmælið frá Heðini 
Mortensen, Jógvani Arge og Elini Lindenskov í fíggjarnevndini 10. januar 2012, 
ið varð samtykt við 8 atkvøðum fyri og 0 ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Halla 
Samuelsen, Marin Katrina Frýdal, Levi Mørk, Jákup Símun Simonsen og Rúni 
Djurhuus. 
 
Greiddu ikki atkvøðu: Sjúrður Olsen, Jan Christiansen, Anfinn Brekkstein og 
Vagnur Johannesen og Bogi Andreasen. 
 
 
 
 

 
02/12 2011-1957 

 
Søla av matr. nr. 1145bg, Tórshavn. 
 
Talan er um eitt 525 fermetra stórt sethúsagrundøki úti á Norðasta Horni. 
 
Grundøkið er útgrivið og planerað og eru ein húsagrund og ein bilhúsagrund bygd 
á stykkinum. 
 
Støðulýsing frá HMP-Consult: Niðurstøðan er at kjallarahæddin, við verandi 
grund, er ikki egnað til at innrætta við búrúmum ella til goymslu til fuktbrekið 
tilfar, og krevjast munandi ábøtur, um ætlanin er at innrætta húsagrundina. 
 
Viðmerkjast skal eisini, at bilhúsagrundin ikki kann nýtast, og má takast niður. 
 
Ognin hevur verið á sølulista í nakrar mánaðir.   
 
Boðið er kr. 530.000,00 sum er galdandi til 21. desember 2011. 
 
Sølan er uppsteðgað, og hevur umsitingin avtalað við meklara, at kommunan 
treytað av fíggjarnevndar og býráðssamtykt, góðkennir boðið, 
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Tilmæli: 
Leiðarin í starvsfólka-og løgdeildini og miðfyrisitingarstjórin mæla til at selja 
ognina fyri kr. 530.000,00. 
 
Keyparin yvirtekur grundøkið við ástandandi sethúsa- og bilhúsagrund, sum tað 
liggur, við øllum manglum. (Hetta verður viðmerkt í søluskeytið, har ið víst 
verður til støðulýsing í málinum). 
 
Fíggjarnevndin 10. januar 2012: Samtykt at taka undir við tilmælinum og mæla 
býráðnum til at selja ognina fyri kr. 530.000. 
 
Býráðið 10. januar 2012: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu. 
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