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171/19 Jákup Dam farloyvi frá býráðnum
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
04.07.2019

Málnr.
171/19

Journalnr.
19/02755-1

Upprunin til málið:
Jákup Dam hevur boðað frá, at honum berst frá at røkja starv sítt sum býráðslimur í meira
enn samfullar 14 dagar.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi,
ið er Jógvan Arge, eru loknar.

Býráðsfundur 04. juli 2019: Tikið til eftirtektar.
[Lagre]

Blað nr.: 718
Býráðsfundur
04. juli 2019

Formansins merki:

172/19 Halla Samuelsen farloyvi frá býráðnum
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
20.06.2019
04.07.2019

Málnr.
130/19
172/19

Journalnr.
19/02502-1
19/02502-1

Upprunin til málið:
Halla Samuelsen hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja starv sítt sum
býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av
tiltakslimi, ið er Odd Færø, eru loknar.

Býráðsfundur 20. juni 2019: Tikið til eftirtektar.
Ískoyti:
Halla Samuelsen hevur boðað frá, at hon er burturstødd í feriu frá 20/6 til 8/7-19.
Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av
tiltakslimi, ið er Odd Færø, eru loknar.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Tikið av skrá.
[Lagre]
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173/19 Virknishøll í Finsen
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Mentamálanevndin
4 Mentamálanevndin
5 Fíggjarnevndin
6 Mentamálanevndin
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Málslýsing:
Í samgonguskjalinum er m.a. ásett: “Framsøknan ítróttarpolitikk - Ítróttur og rørsla hava
stóran týdning fyri trivnaðin í kommununi. Møguleikarnir fyri ítrótti verða áhaldandi útbygdir
bæði fyri breiddina og úrvalsítrótt.“
Nú Finsen í næstum verður liðugt, er hugsan frammi um at lata niðaru fimleikahøllina í
Finsen (fyrrv. kommunuskúlanum) til virknis- rørsluendamál. Sí hjálagdar myndir og tekning
av hølunum.
Høllin er partur av høvuðsumvælingin av Finsen til lestrarbústaðir hvat viðvíkur útveggum,
vindeygum og taki, men er annars ogn hjá kommununi. Høllin fær hita frá Finsen.
Samráðingar eru í gongd við Bústaðir um bygningsviðlíkahald uttan, hita o.a.
Skotið verður upp at høllin verður í dagtíð tøk hjá skúlanum og frítíðarskúlanum hjá Eindini í
Kongagøtu hjá Skúlanum á Fløtum og frítíðarskúlanum í Sankta Frans skúla, umframt
dagstovnum í økinum. Høllin kundi eisini í dag verið tøk hjá eldraøkinum at brúkt til
virknistiltøk hjá Heilsuhúsinum. Eftir uml. kl. 16 ella 17 kundi høllin verið tøk at leiga hjá
borgarum, fyritøkum o.s.fr., ímóti gjaldi at kunna brúka høllina til alskyns spæl, ítrótt, rørslu
o.a., t.d. til fótbólt, kurvabólt, flogbólt, fimleik og aðra likamsvenjing.
Í sunnara enda av høllini er eitt goymslurúm, sum kann rúma ymiskum reiðskapi, tólum o.ø. Í
norðara enda eru eisini rúm. Høllin kemur at vera hædd um hædd við virksemi á ovaru
hæddini og er málið at hesi kunna og megna at virka lið um lið.
Sbrt. núverandi praksis vildu skúlarnir og frítíðarskúlarnir ikki rindað fyri nýtslu, meðan aðrir
brúkarabólkar/eindir vera at rinda ásett tímagjald sbrt. galdandi gjaldsskrá hjá
Ítróttaanleggum. Bílegging v.m. vildi farið fram á www.hallirvallir.fo. Hugsanin er at høllin sum
útgangsstøði ikki verður disponerað til fast virksemi hjá t.d. hondbólts-, flogbólts- og
fimleikafeløgunum.
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Samskift hevur verið við teknisku fyrisiting/Húsaumsitingina um standin av hølunum v.m.
Ætlanin er at halda fram við greiningunum og fáa endaliga avkláring í mai 2017. Sannlíkt er
at ávísir kostnaðir eru av at fáa høllina brúkiliga.
Á fundinum kemur umsitingin at greiða nærri frá fyribils metingum viðv. uppstartskostnaðum
og rakstri av hølunum, umframt WC-bygninginum, ið er partur av hallunum. Málið er at
raksturin í stóran mun kann verða fíggjaður av leiguinntøkum frá brúkarum.
Henda verkætlan vil innibera at verkætlanin um innandura spæliland í hallunum í Finsen (mál
16/02253) verður slept í hesum umfari.
Við hesi verkætlan ber til at fáa eitt viðkomandi virknishøli miðskeiðis í býnum, tøk til
grannalagi, tey lesandi í Finsen, býin sum heild og soleiðis eitt nú stuðla undir visjónina um
tann virkna og vakna høvuðsstaðin.
Um neyðugu fyritreytirnar eru til staðar er sannlíkt, at høllin kundi latið upp í heyst.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini at viðgera og samtykkja, um
farast skal víðari við fyrireiking av verkætlan um virknishøll í Finsen

Mentamálanevndin 03. mai 2017: Samtykt at farast skal víðari við fyrireiking av
verkætlanini. Nevndin mælir til at kanna í hvønn mun til ber at hava atgongd til frítt spæl
ávísa tíð í vikuni.
Ískoyti:
Tekstur kemur mikudagin.
Mentamálanevndin 15. juni 2017: Útsett.
Ískoyti:
Umsitingin hevur saman við ráðgeva fyrireika arbeiðsætlan og kostnaðarætlan fyri
virknishøllina. Sí hjálagt kostnaðarmeting, umframt skitsur. Talan er um metingar, ið skulu
takast við ávísum fyrivarni. Eisini hevur verið samskift við Byggi- og umhvørvisdeildina viðv.
fyritreytum og krøvum um í mun reglurnar í byggikunngerðini fyri Føroyar.
Samanlagt er samlaða metingin fyri hondverkaraútreiðslur (HVÚ) 1.458 tkr., umframt
ráðgeving (ca. 6% av HVÚ) og ókent (ca. 15% av HVÚ) og MVG (6,25% av øllum postum).
Hugsanin er at starvsfólk hjá Ítróttaanleggum kunnu gera nakað av arbeiðinum og sostatt
spara nakað í metingini, umframt at møguliga eru einstakir postar sum kunnu takast út.
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Málið hongur lutvíst saman við máli 16/03404, ið eisini er á skrá á fundinum og har tilmæli er
at flyta uml. 941 tkr. frá aðrari verkætlan til hesa. Tískil vantar nakað av fígging til at kunna
fremja verkætlanina.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at viðgera metingina við
atliti til at umsitingin kemur við endaligum tilmæli um verkætlanina og fíggingina til komandi
fund.
Mentamálanevndin 10. januar 2018: Málið umrøtt.
Ískoyti:
Sbrt. avtaluni við Bústaðir um Finsen skal TK taka sær av lonini har hallirnar eru.
Tilmæli um hallirnar er enn í gerð og er væntandi til komandi fund, bæði viðv. virknishøll og
listaverkstøðum.
Samstundis rykkir Bústaðir eftir, at ljós kemur í serliga skrellirúmið, vesirúmið og almenna
garðin og metir hetta ikki kann bíða. Eisini er støðan at hallirnar standa kaldar og eru ikki
íbudnar hita í verandi støðu. Í áður gjørdari meting, er HVS -(útskifta radioatorar, montering
o.a). arbeiðið mett til 50 tkr.
Íbinding hjá SEV, talva, montering, o.a. er mett til 94 tkr. til samans. Við tí fæst ljós í
bygningin, skrellirúmið, vesirúmið og almenna garðin. Afturat upphædddunum skal roknast
umleið 10% til eftirlit o.a., 10% til ókent, umframt kommunalt MVG. Tilsamans mett til 182 tkr.
Húsaumsitingin og verkætlanardeildin samstarva um verkætlanina og at fáa arbeiðstakarar at
útinna arbeiðið.
Á framflutta løgukarminum L00002 eru 1.051 tkr. tøkar til verkætlanina í hallunum í Finsen.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, deildarleiðarin á verkætlanardeildini, deildarleiðarin á Húsaumsitingini og
mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at heimila umsitingini at fremja
el&hvs arbeiði í Finsen og at flyta 1.051 tkr. á nýggja løgukontu til hallirnar í Finsen. Málið
verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 05. desember 2018: Samtyk at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.

Býráðsfundur 13. desember 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti
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Vísandi til mál 17/01362 Listaverkstøð í Finsen er aftur aktuelt at viðgera ætlanina um
virknishøll í niðaru høllini í Finsen.
Fleiri fyrispurningar hava verið um innandura spæliland í Finsen, sum mentamálanevndin 11.
apríl 2018 eisini viðgjørdi. Mett verður framvegis, at tær ætlanirnar ikki eru hóskandi til givnu
karmarnar. Hinvegin kundi verið áhugavert at latið uttanhýsis veitara staðið fyri at gjørt nakrar
royndir við tilboði um spæl og leik útvaldar dagar, men har uppsetingin er meiri avmarkað og
letur seg samanseta við, at høllin annars eisini virkar sum virknishøll fyri skúla, frítíðarskúla
og borgarar annars.
Til verkætlanirnar í hallunum í Finsen eru pt. tøkar: 1.051 tkr. Hetta røkkur neyvan til
verkætlanirnar og verður helst neyðugt við eyka fígging til endamálið.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til:
a). at heimila umsitingini at fara undir útboð av umvælingararbeiðinum av niðaru høllini.
b). at heimila umsitingini at fara undir at gera útbjóðingartilfar til at reka virksemi við spæli og
leiki í niðaru høllini í Finsen aftrat almennari nýtslu sum lýst omanfyri.
Mentamálanevndin 16. januar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti
Viðv. útboði av umvælingararbeiðinum
Tilgongdin er ávegis og væntast klár til næsta fund.
Viðv. gerð av útboðstilfari til at reka virksemi við spæli og leiki í niðaru høllini
Sí hjálagt uppskot til lýsing og rakstraravtalu til eina royndarverkætlan.
Á fundinum verða uppskotini gjøgnumgingin.
Hugsanin er at fara undir eina tilgongd, har áhugaði kunnu senda inn uppskot til konsept og
virksemi og út frá tí verða 2-3 vald út til eitt endaumfar til at fáa møguliga avtalu við
kommununa. Í hesum konseptinum liggur, at TK útvegar nærri tilskilað leikur, amboð v.m.
Ráðgeving frá fakpersóni til fyrireikingarnar
Hugsanin er at gera avtalu við ein fakpersón við vitan innan rørslu, børn og tøkni/innrætting
til at ráðgeva TK viðv. málinum og at gera undankanningar viðv. hvat kundi verið hóskandi at
fingið til vega. Hetta verður gjørt innan raksturin á kontu 1312 trivnaðarfyrisitingin.
Til komandi fund er ætlanin at hava eina nærri meting um væntaðan kostnað av tilboðnum.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at umrøða uppskotið til
royndarverkætlan við atliti til at umsitingin kemur við endaligum tilmæli um útbjóðing til
komandi fund.

Mentamálanevndin 13. mars 2019: Umrøtt. Samtykt at umsitingini arbeiðir víðari við
málinum.
Ískoyti
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Útboðstilfarið uppá høvuðsarbeiðstøkuna viðv. umvæling av niðaru høllini (og ovaru) fór út í
farnu viku til tvey byggifeløg. Tilmæli um val av veitara verður ætlandi klárt til fundin 8. mai
2019.
Á fundinum í mentamálanevndini verður kostnaðarmeting løgd fram. Á kontu L57030 eru
tøkar umleið 900 tkr., sum mett verður ikki røkkur til alt arbeiðið.
Tilmæli
Kunnað verður um málið.

Mentamálanevndin 03. apríl 2019: Kunnað varð um málið.
Ískoyti
Umsitingin kunnar um innkomnu tilboðini.

Mentamálanevndin 08. mai 2019: Umrøtt.
Ískoyti:
Umsitingin hevur saman við ráðgeva gjørt liðugt projekt fyri verkætlanina í niðaru høllini og
ovaru høllini (sí eisini mál 17/01361 listaverkstøð í Finsen – samtykt 13. januar 2019).
Ráðgevin hevur síðani heintað inn undirhondstilboð frá Sp/f ÁTS og Sp/f JJ Byggitænastan.
Sí hjálagt skjal við neyvari upplýsingum um tilboðsupphæddir og viðurskiftini annars.
Ráðgevin hevur síðani eftirkannað tilboðini og samskift við tilboðsgevararnar og mælir til at
gera arbeiðstøkusáttmála við Sp/f JJ Byggitænastuna.
Av tí at útlit ikki eru fyri fígging í hesum umfari til bæði ovaru og niðaru høllirnar, verður mett
best at gera sáttmála um niðaru høllina fyrst og at málið um ovaru høllina verður tikið
uppaftur í sambandi við fíggjarætlanina fyri 2020 og langtíðarløguætlanina.
Sí hjálagt uppskot til arbeiðstøkusáttmála fyri niðaru høllina á tkr. 1.960.479.
Hartil koma koma útreiðslur til reinsing av veggum við turrísi, ráðgeving&eftirlit, ókent og
kommunalt MVG mett til tils. 627 tkr.
Samanlagt eru útreiðslurnar mettar til 2.588 tkr.
Á projektkontu L57030 Hallirnar í Finsen eru tøkar umleið 900 tkr. tá frároknað útreiðslur til
el-íbinding o.a., ið var samtykt í fjør. Tískil er fíggjartørvurin til at gera niðaru høllina umleið
1.687 tkr. Í máli 18/02446 Ljósviðurskifti við Tórsbreyt verður mælt til at flyta 400 tkr. av
projektkontu L57029 Smærri ítróttaanlegg til projektkontu L57030 Hallirnar í Finsen. Til
resttørvin á 1.287 tkr. verður mælt til at flyta ta upphæddina av løgukontu 6175 Umsiting og
rakstur av fastari ogn (íløgur).
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja:
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a). at gera arbeiðstøkusáttmála við Sp/f JJ Byggitænastuna á tkr. 1.960.479 um umvælingar
av niðaru høllini í Finsen og útinna verkætlanina innan ein samlaðan kostnaðarkarm á 2.577
tkr.
b). at samtykkja at heita á fíggjarnevndina um at samtykkja at flyta 1.287 tkr. av løgukontu
6275 Fríðkan av kommununi (íløgur) til projektkontu L57030 Hallirnar í Finsen.
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 07. juni 2019: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Umsitingin hevur saman við ráðgeva gjørt liðugt projekt fyri verkætlanina í niðaru høllini
(virknishøll) og ovaru høllini (mál 17/01361 Listaverkstøð í Finsen).
Ráðgevin hevur síðani heintað inn undirhondstilboð frá Sp/f ÁTS og Sp/f JJ Byggitænastan.
Sí hjálagt skjal við neyvari upplýsingum um tilboðsupphæddir og viðurskiftini annars.
Ráðgevin hevur síðani eftirkannað tilboðini og samskift við tilboðsgevararnar um tilboðini og
mælir til at gera arbeiðstøkusáttmála við Sp/f ÁTS, um báðar hallirnar á 2.781.823 kr.
Hartil koma útreiðslur til reinsing av veggjum við turrísi, ráðgeving&eftirlit, ókent og
kommunalt MVG mett til tils. kr. 897.000.
Samanlagt eru útreiðslurnar mettar til kr. 3.700.000.
Á løgukontu L57030 Hallirnar í Finsen eru tøkar umleið kr. 900.000 tá frároknað útreiðslur til
el-íbinding o.a., ið var samtykt í fjør. Restfíggjartørvur er sostatt kr. 2.800.000, ið kann fáast
til vega við at flyta kr. 400.000 av løgukontu 57029 smærri ítróttaranlegg ætlað betran av
ljósviðurskiftum á Tórsbreyt, og kr. 2.400.000 av løgukontu 6175 Umsiting og rakstur av
fastari ogn til løgukontu L57030 Hallirnar í Finsen.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja:
a). at gera arbeiðstøkusáttmála við Sp/f ÁTS á 2.781.823 um umvælingar av hallunum í
Finsen og útinna verkætlanina innan ein samlaðan kostnaðarkarm uppá kr. 3.700.000,
b). at samtykkja at heita á fíggjarnevndina um at flyta kr. 400.000 av løgukontu 57029 smærri
ítróttaranlegg og kr. 2.400.000 av løgukontu 6175 Umsiting og rakstur av fastari ogn til
løgukontu L57030 Hallirnar í Finsen.
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 17. juni 2019: Ein meiriluti Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup
Dam taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Ein minniluti Halla Samuelsen og Bjørghild Djurhuus atkvøða blankt.

Blað nr.: 725
Býráðsfundur
04. juli 2019

Formansins merki:

Fíggjarnevndin 20. juni 2019: Ein meiriluti, annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass,
tekur undir við meirilutanum í Mentalamálanevndini og beina málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir við málinum
og mælir til at halda fast við upprunaligu ætlanina at brúka báðar hallirnar til innandura
spælipláss.

Býráðsfundur 20. juni 2019: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið
varð samtykt við 7 atkvøðum fyri, 6 ímóti og ongari blankari.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Turið Horn, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam,
Bogi Andreasen, og Bergun Kass.
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Odd
Færø, Bjørg Dam og Annfinn Brekkstein.
Minnilutin viðmerkir, at hann ikki tekur undir við málinum og vísir ístaðin til uppruna ætlanina
um at brúka hallirnar til innandura spælipláss.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Samtykt við aðru viðgerð við 7 atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Jógvan Arge, Turid Horn, Bogi Andreasen og
Bergun Kass.
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg
Dam og Annfinn Brekkstein.
Minnilutin viðmerkir eisini við aðru viðgerð, at hann ikki tekur undir við málinum og vísir í
staðin til uppruna viðgerðina.
[Lagre]
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174/19 Heildarloysn fyri kommunulæknaviðtalur í Tórshavnar
kommunu
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Upprunin til málið:
Lýsing av málinum – samandráttur
Tórshavnar kommuna hevur hølir til 13 kommunulæknaviðtalur. Seinnu árini hevur verið
vaksandi tørvur á fleiri kommunulæknum í kommununi við tað, at fólkatalið er nógv vaksið.
Landsstýriskvinnan í heilsumálum hevur játtað at seta 2 kommunulæknastørv í TK, tá hølir
eru tøk til hetta.
Sambært Heilsutrygd so verða teir 4 kommunulæknarnir í Miðlon, sum allir starvast
niðursetta tíð, settir fulla tíð og dekka harvið eitt av nýggju kommunulæknastørvunum, sum
er játtað til TK.
Hitt starvið bíðar til Tórshavnar kommuna hevur tíðarhóskandi viðtaluhølir at vísa á.
Ábyrgdarbýtið millum land og kommunur á kommunulæknaøkinum er ásett í lóg um
kommunulæknaskipan, har tað er ásett, at Heilsutrygd setir kommunulæknar og avloysarar í
starv, og at kommunurnar útvega og rinda viðtaluhølir við neyðugum innbúgvi, tólum og
amboðum til kommunulæknan. Krøvini til kommunurnar hesum viðvíkjandi eru so aftur
útgreinað í kunngerð um støðið, viðlíkahald, rakstur o.a. av viðtaluhølum hjá
kommunulæknum.
Umsitingin hevur í eina tíð arbeitt miðvíst við at finna hóskandi loysnir á bráðfeingis
trupulleikanum, sum er at finna høli til nýggjan kommunulækna og at endurnýggja viðtalurnar
á Frúutrøð og í Berjabrekku, sum ikki longur eru mettar tíðarhóskandi.
Fleiri atlit eru at taka í tílíkum máli. Hølini skulu lúka í minsta lagi tey krøv, sum kommunan
sambært omanfyristandandi lóg um kommunulæknaskipan, hevur skyldu til.
Við støði í samskiftinum við kommunulæknarnar er greitt, at formliga grundalagið, her serliga
viðvíkjandi kunngerðarkrøvum um høli, als ikki er í samsvari við faktiska virksemið í fleiri av
viðtalunum. Fleiri kommunulæknar hava eitt nú útbúgvingarlækna starvandi í viðtaluni, men
lóg og kunngerð fyrihalda seg ikki til økta hølis- og rakstartørvin, ið hesin hevur við sær.
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Samstundis er hetta tó við at betra um tænastuna til borgaran og av størsta týdningi til tess at
fáa til vega nýggjar kommunuæknar. TK hevur tí lagt upp fyri, at minstukrøvini til hølir í
ávísan mun víkja frá kunngerðini.
At finna eina skjóta og góða loysn á málinum, hevur eisini verið eitt atlit. Umsitingin hevur
somuleiðis lagt seg eftir at finna fíggjarliga skynsama loysn.
Av teimum møguleikum sum umsitingin hevur kannað, metir umsitingin at besta loysnin er at
leiga bygning í Hoyvík sum verður innrættaður til 5 kommunulæknaviðtalur (3+2).
Talan er um bygning á Kirkjustræti 2. Bygningurin stendur í løtuni í gerð, og kommunan fær tí
høvi at innrætta bygningin eftir egnum ynski. Sostatt kann bygningurin verður innrættaður
soleiðis, at hann beinanvegin verður gjørdur til kommunulæknaviðtalur og ikki skal byggjast
um.
Bygningurin er umleið 1250 fermetrar til støddar í tveimum hæddum og góð
parkeringsviðurskifti eru runt um bygningin (39 pláss). Tað er góð atkomuviðurskifti til báðar
hæddir í bygninginum.
Byggideildin metir, at bygningurin er væl egnaður til endamálið. Av tí at bygningurin longu
stendur uppi og arbeiðið við at gera bygningin lidnan er í gongd, fer hetta at minka um
bíðitíðina eftir at sleppa inn í bygningin, í mun til um talan var at byggja nýggjan bygning ella
at leiga bygning, har kostnaðarmiklar umbyggingar og umvælingar skulu gerast.
Tórshavnar kommuna fær til vega tekning til innrættingina og ráðgeving um krøv til
innrætting, so sum ljós og ljóð viðurskifti, luftskifti o. s. fr. Í leigusáttmálanum verður viðmerkt,
at útleigarin skal tryggja at tey krøv, sum verða sett til bygningin og innrættingina verða lokin,
og at útleigarin hevur ábyrgdina, um hetta ikki verður lokið.
Útleigarin ger bygningin kláran til innflyting eftir tekningum, sum TK fær tilvega. Væntandi
verður bygningurin klárur til innflyting um eitt ár. Leigusáttmálin tekur við, tá bygningurin er
klárur at flyta inn í.
Leigugjaldi verður 1280 kr. pr. fermetur umframt árliga prístalsregulering, tó í minsta lagi 1%
og leigusáttmálin verður fyri 15 ár. Sí fylgiskjal við leigukostnaðinum fyri 15 ár.
Ein ávís upphædd verður at seta av til innbúgv, útgerð til viðtalurnar og til ráðgeving og
tekningar. Enn er ikki klárt at siga neyvt, hvør upphædd talan verður um, men væntast kann
at hetta verður áleið 5 milliónir og verður henda uppphædd at taka við í fíggjarætlanina fyri
2019, tá umsitingin hevur fingið gjørt neyvari útrokningar.
Viðvíkjandi rakstrinum av kommunulæknaviðalum hækkar hesin sjálvsagt, tí talið av viðtalum
økist, tá eitt nýtt starv verður sett og talið av viðtalum fer úr 13 upp í 14.
Annars verður mett, at raksturin av bygninginum, hiti, ljós og reingerð o.s. fr. helst ikki
hækkar munandi við tað, at raksturin av verandi viðtalum verður fluttur til nýggju viðtaluna, tá
gomlu viðtalurnar vera niðurlagdar.
Heilsutrygd er kunnað um ætlanina og metir Heilsutrygd, at hetta er ein góð loysn. Í sjálva
innrættingina verða umboð fyri kommunulæknarnar tikin við.
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Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri
ávís
økir
í
kommununi

Fyri
ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Heilsu- og umsorganarstjórin, virkandi tekniski stjórin og leiðarin á verkætlanardeildini mæla
Trivnaðarnevndini til at heimila umsitingini at gera leigusáttmála við útleigaran av Kirkjustræti
2, har leiguprísurin er 1280 kr uttan mvg. fermeturin og at sáttmálin tryggjar at krøvini til
kommunulæknaviðtalur eru lokin. Harafturat at seta fígging av til innbúgv, tól o.a. á
fíggjarætlanini 2019 og at leggja málið fyri Býráðið umvegis Fíggjarnevndina.

Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
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Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Býráðsfundur 20. juni 2018: Fyrst varð atkvøtt um soljóðandi broytingaruppskot frá Tróndi
Sigurðsson, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus, Helenu Dam á Neystabø, Hallu Samuelsen og
Annfinn Brekkstein:
Mælt verður til, at somu tekningar, sum nýttar vórðu í samband við læknaviðtaluhølini í
Gundadali verða nýttar í sambandi við útboð í umvendari lisitatión við tí endamáli at byggja
nýggj læknaviðtaluhøli á grundøki hjá Tórshavnar kommunu á Oknarvegi.
Broytingaruppskotið fall við seks atkvøðum fyri og sjey ímóti.
Fyri atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen og Ruth Vang.
Síðani varð atkvøtt um samtyktina hjá meirilutanum í fíggjarnevndini 20. juni 2018, ið varð
samtykt við sjey atkvøðum fyri og seks ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen og Ruth Vang.
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Heilsutrygd hevur boðað frá, at tað ikki longur ber til at hava 4 læknar í verandi viðtaluhølum í
Miðlon og at tey í samband við at nýggj læknahøli verða tøk í Kirkjustræti, ætla at skipa økið
soleiðis at bert tríggir kommunulæknar húsast í Miðlon. Upprunaliga var ætlanin at tríggir
kommunulæknar skuldu vera í Miðlon, men teir læknar sum fluttu inn har av fyrstani tíð,
ynsktu at arbeiða niðursetta tíð og at deila tey trý læknastørvini í millum 4 læknar sum skuldu
halda til í Miðlon.
Av tí at fólkatali í Tórshavnar kommunu er økt nógv seinnu árini, hevur Heilsumálaráðið
uppraðfest øki við tveimum nýggjum kommunulæknastørvum. Tað eina starvið er ætlanin at
seta, tá klárt er at flyta inn í Kirkjustræti. Hina normeringina hevur Heilsutrygd brúkt til at
uppnormara tey fýra læknastørvini í Miðlon og hevur hetta við sær, at hølini nú eru ov lítil til
virksemi hjá fýra fulltíðarsettum læknum.
Heilsutrygd hevur heitt á Tórshavnar kommunu um at varðveita viðtaluhølini í Berjabrekka til
ein kommunulækna.
Um áheitanin verður gingin á møti verður ein viðtala í Berjabrekku, 4 viðtalur í Gundadali, 3
viðtalur í Miðlon og 5 viðtalur í Kirkjustræti, umframt at ein viðtala er í Kollafirði.
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Henda loysnin kann setast í verk tá Kirkjustræti er liðugt, væntandi í aug. í 2019. Heilsutrygd
metir at við hesari loysnini eru góðir møguleikar at fáa øll læknastørvini í Tórshavnar
kommunu sett við føstum kommunulæknum.
Umsitingin hevur verið í samband við eigaran av Berjabrekku og til ber at halda fram við
leigumálinum.
Við at halda fram at leiga hølini í Berjabrekku verður rúm eisini fyri klinisku diætistunum. Í
løtuni eru klinisku diætistarnir staðsettir í viðtalunum í Miðlon og í Gundadali.
Heilsutrygd, klinisku diætistarnir og kommunulæknarnir hava fleiri ferðir gjørt vart við vánaligu
umstøðurnar hjá kliniskum dietistunum og hava heitt á kommununa um at sýna vælvild og
veita kliniskum dietistum betur umstøður. Hóast kommunan ikki hevur beinleiðis skyldu at
veita kliniskum diætistinum hølir, so stendur í Kunngerð um støðið, viðlíkahald, rakstur o.a.
av viðtaluhølum hjá kommunulæknum, sum broytt við kunngerð nr. 19 frá 21 mars 2017 í § 1
stk. 4 at Kommunan eigur harumframt at vísa hóskandi umhugsni fyri møguleikanum hjá
kommunulæknum at arbeiða saman við øðrum fakbólkum innan primera heilsuøki.
Við framhaldandi leigumálið í Berjabrekku ber til at hýsa kliniskum dietistum í tí einu viðtaluni
sum verður tóm, tá flutt verður í Kirkjustræti.
Leiguútreiðslurnar í Berjabrekku er roknaðar inn í fíggingina av leigumálinum í Kirkjustræti.
Tað er tí ikki sett fígging av til leigumáli í Berjabrekku. Um leigumálið ikki verður uppsagt,
kann leigugjald fyri Berjabrekku gjaldast av rakstrinum fyri 2019, men hædd má takast fyri
øktu útreiðslunum í komandi fíggjarári.
Tilmæli:
Heilsu- og umsorganarstjórin og fulltrúin í Heilsu- og umsorganartænastuni mæla
trivnaðarnevndini til at taka undir við, at halda fram við leigumálinum í Berjabrekku eftir ynski
frá Heilsutrygd. Samstundis at taka undir við at klinisku diætistarnir fáa bjóða at flyta sítt
virksemi inn í Berjabrekku. At leigumálið verður fíggjað av rakstrinum fyri 2019 og at hædd
verður tikin fyri útreiðslunum í fíggjarætlanini í 2020 og at leggja málið fyri býráðið umvegis
fíggjarnevndina.

Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.

Blað nr.: 731
Býráðsfundur
04. juli 2019

Formansins merki:

Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
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Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
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Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
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Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Trivnaðarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Jákup Dam og Bogi Andreasen,
tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø og Bjørghild Djurhuus, atkvøður blankt, vísandi til at
minnilutin hevur lagt uppskot fram at byggja nýggj læknahøli.
Fíggjarnevndin 20. juni 2018: Ein meiriluti Annika Olsen, Gunvør Balle og Turið Horn
samtykti at taka undir við Trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein tekur ikki undir við tilmælinum og
vísir á uppskotið hjá minnilutanum um at byggja nýggj læknahøli.
Ískoyti:
Heilsutrygd hevur boðað frá, at tað ikki longur ber til at hava 4 læknar í verandi viðtaluhølum í
Miðlon og at tey í samband við at nýggj læknahøli verða tøk í Kirkjustræti, ætla at skipa økið
soleiðis at bert tríggir kommunulæknar húsast í Miðlon. Upprunaliga var ætlanin at tríggir
kommunulæknar skuldu vera í Miðlon, men teir læknar sum fluttu inn har av fyrstani tíð,
ynsktu at arbeiða niðursetta tíð og at deila tey trý læknastørvini í millum 4 læknar sum skuldu
halda til í Miðlon.
Av tí at fólkatali í Tórshavnar kommunu er økt nógv seinnu árini, hevur Heilsumálaráðið
uppraðfest øki við tveimum nýggjum kommunulæknastørvum. Tað eina starvið er ætlanin at
seta, tá klárt er at flyta inn í Kirkjustræti. Hina normeringina hevur Heilsutrygd brúkt til at
uppnormara tey fýra læknastørvini í Miðlon og hevur hetta við sær, at hølini nú eru ov lítil til
virksemi hjá fýra fulltíðarsettum læknum.
Heilsutrygd hevur heitt á Tórshavnar kommunu um at varðveita viðtaluhølini í Berjabrekka til
ein kommunulækna.
Um áheitanin verður gingin á møti verður ein viðtala í Berjabrekku, 4 viðtalur í Gundadali, 3
viðtalur í Miðlon og 5 viðtalur í Kirkjustræti, umframt at ein viðtala er í Kollafirði.
Henda loysnin kann setast í verk tá Kirkjustræti er liðugt, væntandi í aug. í 2019. Heilsutrygd
metir at við hesari loysnini eru góðir møguleikar at fáa øll læknastørvini í Tórshavnar
kommunu sett við føstum kommunulæknum.
Umsitingin hevur verið í samband við eigaran av Berjabrekku og til ber at halda fram við
leigumálinum.
Við at halda fram at leiga hølini í Berjabrekku verður rúm eisini fyri klinisku diætistunum. Í
løtuni eru klinisku diætistarnir staðsettir í viðtalunum í Miðlon og í Gundadali.
Heilsutrygd, klinisku diætistarnir og kommunulæknarnir hava fleiri ferðir gjørt vart við vánaligu
umstøðurnar hjá kliniskum dietistunum og hava heitt á kommununa um at sýna vælvild og
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veita kliniskum dietistum betur umstøður. Hóast kommunan ikki hevur beinleiðis skyldu at
veita kliniskum diætistinum hølir, so stendur í Kunngerð um støðið, viðlíkahald, rakstur o.a.
av viðtaluhølum hjá kommunulæknum, sum broytt við kunngerð nr. 19 frá 21 mars 2017 í § 1
stk. 4 at Kommunan eigur harumframt at vísa hóskandi umhugsni fyri møguleikanum hjá
kommunulæknum at arbeiða saman við øðrum fakbólkum innan primera heilsuøki.
Við framhaldandi leigumálið í Berjabrekku ber til at hýsa kliniskum dietistum í tí einu viðtaluni
sum verður tóm, tá flutt verður í Kirkjustræti.
Leiguútreiðslurnar í Berjabrekku er roknaðar inn í fíggingina av leigumálinum í Kirkjustræti.
Tað er tí ikki sett fígging av til leigumáli í Berjabrekku. Um leigumálið ikki verður uppsagt,
kann leigugjald fyri Berjabrekku gjaldast av rakstrinum fyri 2019, men hædd má takast fyri
øktu útreiðslunum í komandi fíggjarári.
Tilmæli:
Heilsu- og umsorganarstjórin og fulltrúin í Heilsu- og umsorganartænastuni mæla
trivnaðarnevndini til at taka undir við, at halda fram við leigumálinum í Berjabrekku eftir ynski
frá Heilsutrygd. Samstundis at taka undir við at klinisku diætistarnir fáa bjóða at flyta sítt
virksemi inn í Berjabrekku. At leigumálið verður fíggjað av rakstrinum fyri 2019 og at hædd
verður tikin fyri útreiðslunum í fíggjarætlanini í 2020 og at leggja málið fyri býráðið umvegis
fíggjarnevndina.
Trivnaðarnevndin 14. mars 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 20. mars 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass,
tekur undir við trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Halla Samuelsen, atkvøður blankt.
Býráðsfundur 28. mars 2019: Atkvøtt varð um tilmælið hjá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið
varð samtykt við 10 atkvøðum fyri, ongari ímóti og 3 blonkum atkvøðum.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turid Horn,
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Odd Færø, Halla Samuelsen og Bjørg Dam.
Blankt akvøddu: Tróndur Sigurðsson, Helena Dam á Neystabø og Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Kommunulæknahølini í Kirkjustræti er nú um at vera klár til teir fimm kommunulæknarnar at
flyta inn í. Nýggjasta metingin frá eigaranum er, at klárt er at byrja innflytingina fyrst í august.
H og U hevur saman við Heilsutrygd gjørt tíðarætlan fyri flytingina. Um tíðarætlanin heldur,
virka allar viðtalur í Tórshavnar kommunu fyrst í september.
Kommunan hevur sambært Kunngerð um støðið, viðlíkahald, rakstur o.a. av viðtaluhølum hjá
kommunulæknum, sum broytt við kunngerð nr. 19 frá 21. mars 2017 umframt hølir, eisini skyldu
at veita kommunulæknaviðtalum innbúgv og tól. Umsitingin hevur arbeitt við at kanna, hvat
innbúgv og hvørji tól kunnu flytast úr øðrum viðtalum í nýggju viðtalurnar, og í tann mun hetta
ber til, verður verandi útgerð flutt við niðan í Kirkjustræti.
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Í 2018 var veitt eykajáttan á 3 mio. kr. sum skuldi brúkast til at fáa til vega og rinda fyri
viðtaluhøli og neyðugum innbúgvi, tólum og amboðum. (jr. 18/01522)
Higartil eru brúkar 600 tkr. til fyrireikingar og serkøna hjálp í samband við nýggj læknahøli.
Endalig kostnaðarmeting er nú gjørd av tí partinum sum kommunan eigur at rinda soleiðis at
kommunulæknahølini kunnu góðkennast og takast í brúk. Kostnaðarmetingin er 3.450 tkr.
Sostatt mangla 1.050 tkr.
Á konto 2755 Flytingar millum samstørv eru játtaður peningur til eitt búpláss í aðrari
kommunu. Av tí at kommunan ikki longur hevur borgara í hesum plássinum, verður hesin
peningur ikki brúktur til játtaða endamálið. Sostatt kunnu 600 tkr. flytast av konto 2755
Flytingar millum samstørv til konto 2210 Kommunulæknatænastur.
Írestandi upphæddin á 450 tkr. verður fíggja av konto 6175 Keyp og søla.
Tilmæli:
Heilsu- og umsorganarstjórin, verkætlanarleiðarin og fíggjarfulltrúin í H og U mæla
trivnaðarnevndini og eldranevndini til at taka undir við at flyta 600.000 kr. av konto 2755
Flyting millum samstørv til konto 2210 Kommunulæknaviðtalur og beina málið í
fíggjarnevndina.
Harafturat verður mælt trivnaðarnevndini til at taka undir við at flyta 450.000 kr. av konto
6175 Keyp og søla á konto 2210 Kommunulæknatænastur og at beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.

Eldranevndin og trivnaðarnevndin 17. juni 2019: Nevndirnar taka undir við tilmælinum um
at flyta 600.000 kr. av konto 2755 Flyting millum samstørv til konto 2210
Kommunulæknaviðtalur og beina málið í fíggjarnevndina.
Harumframt tekur trivnaðarnevndin undir við tilmælinum um at flyta 450.000 kr. av konto
6175 Keyp og søla á konto 2210 Kommunulæknatænastur og at beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Trivnaðarnevndin og eldranevndin 17. juni 2019: Nevndirnar taka undir við tilmælinum um
at flyta 600.000 kr. av konto 2755 Flyting millum samstørv til konto 2210
Kommunulæknaviðtalur og beina málið í fíggjarnevndina.
Harumframt tekur trivnaðarnevndin undir við tilmælinum um at flyta 450.000 kr. av konto
6175 Keyp og søla á konto 2210 Kommunulæknatænastur og at beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 20. juni 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass,
tekur undir við eldranevndini og trivnaðarnevndini og beinir málið í býráðið til tvær viðgerðir.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø tekur ikki undir við málinum og
vísir til áður gjørdar samtyktir í hesum máli, har mælt er til, at kommunan letur byggja nýggj
kommunulæknahøli til ognar.
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Býráðsfundur 20. juni 2019: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið
varð samtykt við 8 atkvøðum fyri, 5 ímóti og ongari blankari.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Turið Horn, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam,
Bogi Andreasen, Bergun Kass og Bjørghild Djurhuus.
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Helena Dam á Neystabø, Odd Færø, Bjørg Dam og
Annfinn Brekkstein.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Samtykt við aðru viðgerð við 7 atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Jógvan Arge, Turid Horn, Bogi Andreasen og
Bergun Kass.
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg
Dam og Annfinn Brekkstein.
[Lagre]
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175/19 Árligur rakstrarstuðul á mentanarøkinum 2019
Viðgjørt av
1 Mentamálanevndin
2 Mentamálanevndin
3 Mentamálanevndin
4 Mentamálanevndin
5 Mentamálanevndin
6 Mentamálanevndin
7 Fíggjarnevndin
8 Býráðsfundur
9 Býráðsfundur

Fundardagur
16.01.2019
13.02.2019
13.03.2019
08.05.2019
07.06.2019
17.06.2019
20.06.2019
20.06.2019
04.07.2019

Málnr.
18/19
48/19
95/19
146/19
203/19
210/19
189/19
148/19
175/19

Journalnr.
18/04368-1
18/04368-1
18/04368-1
18/04368-1
18/04368-1
18/04368-1
18/04368-1
18/04368-1
18/04368-1

Lýsing av málinum – samandráttur
Hjálagt er skjal til mentamálanevndina at umrøða við atliti til, at umsitingin ger tilmæli til
nevndina at taka støðu til á hesum og komandi fundum. Skjalið er eitt yvirlit yvir felagsskapir
og stovnar á mentanar- og ítróttaøkinum, ið fingu rakstrarstuðul í farna ári.
Umsóknir koma frá øðrum eisini, og mentamálanevndin samtykti í 2018, at Tórshavnar Big
Band og Aldubáran verða tikin við í viðgerðina fyri 2019.
Viðv. fótbóltsfeløgum kann nevnast, at felagið Undrið FF nú eisini hevur ungdómslið og tí
eigur at koma við í býtið av rakstrarstuðlinum.
Viðv. Havnar Sjónleikarfelag
Uppskot til samstarvsavtalu við Havnar Sjónleikarfelag fyri 2019 er viðheft. Sambært avtaluni
verður stuðulsupphæddin goldin út í tveimum, 40% í januar og 60%, tá avtalan er
undirskrivað.
Lógir, ásetingar o.a.
Leiðreglur um árligan rakstrarstuðul á mentanarøkinum, sum mentamálanevndin samtykti
16.12.2015.
Upplýsingar frá umsitingini
Ongar viðmerkingar.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Ongar viðmerkingar.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Ongar viðmerkingar.
Umhvørvisárin
Ongar viðmerkingar.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Ongar viðmerkingar.
Skjøl
Yvirlit pr. 24.10.2018 yvir játtaðan og útgoldnan rakstrarstuðul 2018.
Uppskot til samstarvsavtalu við Havnar Sjónleikarfelag fyri 2019.
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Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

Nei ☐

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til
- at umrøða yvirlitið yvir játtaðan rakstrarstuðul í 2018 við atliti til, at umsitingin ger tilmæli at taka
støðu til á komandi fundum.
- at játta, at goldið verður Havnar Sjónleikarfelag av kontu 5362 Stuðul til sjónleik fyrra gjaldið av
stuðlinum beinanvegin, svarandi til 40% av stuðulsupphæddini sambært hjálagda uppskoti til
samstarvsavtalu.

Mentamálanevndin 16. januar 2019: Samtykt at taka undir við at játta Havnar
Sjónleikarfelag 40% av stuðulsupphæddini nú.
Ískoyti:
Viðv. Føroya Synfoniorkestri
Virksemið hjá Føroya Symfoniorkestri í 2019 byrjaði við nýggjárskonsertini tíðliga í januar, og
í februar verður stór konsert, har 9. symfoni Beethovens verður framførd. Fíggjartørvurin er
so statt stórur longu, og fyrispurningur er komin um rakstrarstuðulin frá kommununi.
Ársroknskapurin fyri 2017 er viðheftur, og roknskapur fyri 2018 kemur væntandi í mars
mánaði.
Viðv. Tórshavnar Big Band
Eftir umsókn frá Tórshavnar Big Band (J.nr. 18/00078) samtykti mentamálanevndin á fundi
12.09.2018, at Tórshavnar Big Band fær rakstrarstuðul frá 2019, fyrsta árið kr. 30.000, av
kontu 5363 Stuðul til tónleik, og at málið verður viðgjørt víðari í sambandi við árliga
rakstrarstuðulin 2019. Ársroknskapur og frágreiðing fyri 2018 eru viðheft.
Viðv. Aldubáruni
Eftir umsókn frá bólkinum Aldubáruni (J.nr. 17/02381) samtykti mentamálanevndin á fundi
08.10.2018, at Aldubáran fær rakstrarstuðul frá 2019, fyrsta árið 30.000, av kontu 5363
Stuðul til tónleik, og at málið verður viðgjørt víðari í sambandi við árliga rakstrarstuðulin 2019.
Ársroknskapur og frágreiðing fyri 2017 og virksemisætlan fyri 2019 eru viðheft.
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Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at játta rakstrarstuðul fyri 2019 av
kontu 5363 Stuðul til tónleik soleiðis: Føroya Symfoniorkestur kr. 240.000, Tórshavnar Big
Band kr. 30.000 og Aldubáran kr. 30.000.
Mentamálanevndin 13. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Viðv. Føroya Sjósavni:
Uppskot til samstarvsavtalu við Føroya Sjósavn fyri 2019 er viðheft. Føroya Sjósavn hevur
sent inn ársroknskap og grannskoðanarprotokoll fyri 2017, ársfrágreiðing 2017 og
rakstrarætlan 2018. Mett verður ikki at tað er orsøk til at broyta stórvegis í hesum umfarinum.
Viðv. Fótbóltsfeløgunum:
Í fjør fingu fótbóltsfeløgini B36, Havnar Bóltfelag HB, Argja Bóltfelag AB 250 tkr. í part, og
Giza Hoyvík fekk. 175.000 kr. til hølisútreiðslur og ungdómsarbeiðið. Fótbóltsfelagið Undrið
FF hevur nú eisini lið í ungdómsdeildum og eigur tí helst eisini at koma við í skipanina.
Avbjóðing er, at konta 5365 Stuðul til ítrótt hevur meirnýtslu í 2018 uppá kr. 729.000.
Skal stuðulin í 2019 verða á sama stigi sum í 2018, má kontan fáa nýggja fígging. Uppskot
er, at samlaði stuðulskarmurin til fótbóltsfeløgini verður 1.000 tkr., har B36, HB og AB fáa
250 tkr. sum undanfarin ár, har FC Hoyvík fær 175 tkr. eins og í fjør, og at Undrið kemur í
skipanina við 75 tkr.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at samtykkja, at:
a) Føroya Sjósavn: Játta 600 tkr. av kontu 5366 og at gera samstarvsavtalu fyri árið 2019 við
savnið.
b) Fótbóltsfeløgini: Játta 1.000 tkr. av kontu 5365 at býta millum feløgini soleiðis: B36, HB og
AB 250 tkr. í part, FC Hoyvík 175 tkr. og Undrið 75 tkr. tó treytað av, at fígging verður tøk á
kontu 5365 Stuðul til ítrótt til henda rakstrarstuðul.

Mentamálanevndin 13. mars 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina.
Ískoyti:
Viðv. Westward Ho:
Nevndin fyri Westward Ho hevur sent inn skriv, dagfest 11.04.2019, við frágreiðing um
virksemið í 2018 og virkisætlan fyri árið 2019. Skrivið er hjálagt.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta Westward Ho kr. 450.000 í
rakstrarstuðli fyri 2019 av kontu 5366 Stuðul annars. Íroknaður er stuðulin til fiskikappingar
við 6. flokkum.
Mentamálanevndin 08. mai 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti
Víst verður til samtykt í mentamálanevndini 13. mars 2019 viðv. stuðli til fótbóltsfeløgini.
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Kannað hevur verið at fáa til vega fígging soleiðis, at stuðul kann veitast nøkulunda eins og í
fjør.
Skotið verður upp at fáa til vega meirfígging til kontuna 5365 Stuðul til ítrótt av fylgjandi
kontum og upphæddum:
Kontu 1560 Tænastumannaeftirlønir – 250 tkr.
Kontu 5370 Stuðul til íløgur
- 250 tkr.
Kontu 6111 Leiga traðir og økir
- 250 tkr.
Kontu 4140 Ætlanir á skúlaøkinum - 150 tús
Tils.
900 tkr.
Í verandi støðu eru 186 tkr. tøkar á kontu 5365 Stuðul til ítrótt (ikki íroknað játtan til skipanina
við ókeypis hallarleigu).
Í fjør var viðgjørt í mentamálanevndini, í sambandi við sama mál tá, at veita stuðul í mun til
stødd á feløgum og møguliga við eini grundarupphædd. Í málinum um rakstrarstuðul til
fótbóltsfeløgini, ið var til viðgerðar á fundinum í mentamálanevndini 13. mars 2019 varð støði
tikið í samtyktu skipanini í fjør.
Fótbóltsfeløgini eru í serstøðu viðv. stuðlinum, ið er veittur farnu árini ætlaður til
bygningsrakstrarútreiðslur og ungdómsarbeiði. Í sambandi við gerð av Ítróttapolitikki – mál
19/00757, ið nevndin samtykti 13. mars 2019 at fara undir, er ætlanini í politikkinum eisini at
viðgera og koma við tilmæli um, hvussu stuðul til ítróttavirksemi fyri børn og ung kann skipast
á bestan hátt framyvir. Tí er hóskandi at fráboða, í sambandi við møguligan stuðul til
fótbóltsfeløgini, at verandi skipan verður endurskoðað í heyst.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til:
a). at samtykkja áseting av stuðli til fótbóltsfeløgini innan fyri ein fíggjarkarm á í mesta lagi
1.000 tkr.
b). at samtykkja at flyta 250 tkr. av kontu 5370 Stuðul til íløgur á kontu 5365 Stuðul til ítrótt
c). at samtykkja at flyta 150 tkr. av kontu 4140 Ætlanir á skúlaøkinum á kontu 5365 Stuðul til
ítrótt.
d). at samtykkja at heita á fíggjarnevndina um at flyta 250 tkr. av kontu 1560
Tænastumannaeftirlønir á kontu 5365 Stuðul til ítrótt.
e). at samtykkja at heita á fíggjarnevndina um at flyta 250 tkr. av kontu 6111 Leiga traðir og
økir á kontu 5365 Stuðul til ítrótt.

Mentamálanevndin 07. juni 2019: Tikið av skrá.
Mentamálanevndin 17. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum, tó við teirri broyting
at stuðulin verður útgoldin í 3 ratum eftir nærri avtalu við umsitingina. Eisini samtykt at
feløgunum verður gjørt greitt, at sbrt. galdandi leiðreglum fyri bílegging og brúk av
fótbóltsvøllum hjá Ítróttaanleggum, er skylda hjá feløgunum at taka væl upp eftir sær á
stadion í sambandi við dystir og at feløgini gera nærri avtalu við Ítróttaanlegg um tað.
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Fíggjarnevndin 20. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá fyrisitingini og beina
málið í býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 20. juni 2019: Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð at taka undir við
fíggjarnevndini 20. juni 2019.
Klik her for at angive tekst.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
[Lagre]
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176/19 Ljósregulering við Eystara Ringvegur/Hvítanesvegur
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14/02605-15
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Lýsing av málinum – samandráttur:
Ætlanin er at fáa gjørt eina kostnaðarmeting fyri at fáa sett upp ljósregulering á vegamótinum
Ringvegur/Hvítanesvegur.
Á fíggjarætlanini fyri 2012 eru avsettar kr. 1,5 mió. til Eystari ringv./Hvítanesvegur –
ljósregulering, á konto fyri íløgur, nr. 8175.
Tilmæli:
Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin, leiðarin á plan- og rakstrardeildin mæla til at játta kr.
200.000,- fíggjað av kto. 8175 fyri íløgur fyri vegir 2012, til at gera ferðslumeting og
kostnaðarmeting at leggja fyri nevndina aftur. Mælt verður eisini til at beina málið um
fíggjarnevndina í býráðið.
Tekniska nevnd 14. februar 2012: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Jákup Símun
Simonsen, Levi Mørk og Annfinn Brekkstein, samtykti at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið, um fíggjarnevndina.
Ein minniluti, Jan Christiansen, metir at besta ferðslu loysnin er, at gera eina rundkoyring og
tekur tí ikki undir við at játta pening til ljósregulering.
Fíggjarnevndin 15. februar 2012: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan Arge og Elin
Lindenskov, samtykkir at mæla býráðnum til at játta kr. 200.000,- fíggjað av kto. 8175 fyri
íløgur fyri vegir 2012, til at gera ferðslumeting og kostnaðarmeting at leggja fyri nevndina
aftur.
Ein minniluti, Jan Christiansen og Bogi Andreasen, vísir til støðuna hjá minnilutanum í
teknisku nevnd.
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Býráðið 23. februar 2012: Atkvøtt varð um meirilutatilmælið í fíggjarnevndini, ið varð
samtykt við 8 atkvøðum fyri og 4 ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Halla Samuelsen, Elin
Lindenskov, Levi Mørk, Rúni Djurhuus og Annfinn Brekkstein.
Ímóti atkvøddu: Bogi Andreasen, Vagnur Johannesen, Jan Christiansen og Sjúrður Olsen.
Ískoyti:
Umsitingin kunnar um málið.
Ferðslunevndin 30. mars 2012: Kunnað varð um málið.
Umsitingin leggur fram fyriliggjandi skitsu uppskot j. nr 2012-0279/6.
Tekniska nevnd 25. juni 2012: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Nógvir ivaspurnignar hava verið frammi um farast skal undir at gera rundkoyring ella
ljósregulering. Ì hesum sambandi verður víst til fylgjandi mál:
1. Mál nr. 2002-1244 Rundkoyring við Hvítanesvegin/Eystara Ringveg viðv. uppskoti um
rundkoryring upp á Diametur 37 m.
2. Mál nr. 2008-3700 Nevndarviðgerð: Rundkoyring Hvítanesvegur - Eystari Ringvegur,
Diametur 30 m, kostnaður kr. 14.363.529,- sambært skjali nr. 2008-3699/4.
3. Mál nr. 2008-3699 Fíggjarviðurskifti: Rundkoyring Hvítanesvegur - Eystari Ringvegur viðv.
tilboði upp á rundkoyring við ymsum diametrum.
4. Mál nr. 2007-3545 Fyrispurningur til Rambøll viðv. fyrimunum og vansum á vegaøkinum
við Eystara Ringveg.
Fyri at fáa staðfest kostnaðin í dags prísum á rundkoyringum sambært omanfyri standandi
málum, verður neyðugt at fáa kannað einleikaprísirnar fyri fyriliggjandi uppskotum. Tá hetta
er gjørt, ber betri til at samanbera kostnaðarstøðið við uppskotið um ljósregulering á
vegamótinum.
Til tess at fáa lýst fyrimunir og vansar ítøkiligari hvat sjálvari ferðsluni viðvíkur, við antin at
gera rundkoyring ella ljósregulering, ber til at gera hetta við simuleringum av
ferðsluviðurskiftunum á vegamótinum, sum ráðgevi hevur gjørt.
Umboð fyri Rambøll kemur at leggja fram simuleringar.
Tekniska nevnd 27. februar 2013: Umsitingin verður biðin um at koma við kostnaðarmeting
av rundkoyring við hóskandi diametri og trafikkstýrdari ljosregulering at leggja fyri nevndina
aftur.
Ískoyti:
Umsitingin hevur
kostnaðarmeting.

sambært

nevndarsamtykt

27.02.2013

saman

við

ráðgeva

gjørt
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Tekniska nevnd 30. april 2014: Útsett.
Tekniska nevnd 26. mai 2014: Kunnað varð um málið.
Ískoyti:
Umsitingin hevur gjøgnumgingið málið av nýggjum. Tað hava verið fleiri loysnir havdar á lofti
bæði við rundkoyringum og ljósregulering. Umsitingin metir, at besta og bíligasta
ferðsluloysnin er ein ljósregulering.
Neyðugt er at eftirkanna prosjektuppskotið frá 2012 og at gera høvuðsprosjekt klárt til
útbjóðingar. Tá høvuðsprosjektið er gjørt liðugt, verður greitt, í hvønn mun tað verður
neyðugt at ogna sær lendi til verkætlanina.
Víst verður til hesi skjøl
TK j. nr. 17/00917-3

Rambøll Nyvig – Skitseforslag til overslag

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at tikið verður undir við loysnini við
ljósreguleringini á vegamótinum Hvítanesvegur-Eystari Ringvegur. Mælt verður eisini til at
heita á ráðgevan um at gera høvuðsprosjekt klárt til útbjóðingar, og at játta kr. 400.000,- til
endamálið av íløgukontoini fyri vegir, konto 8175, og at beina málið í fíggjarnevndina og
býráðið.
Tekniska nevnd 14. mars 2017: Ein meiriluti, Jákup Dam, Bogi Andreasen og Turið
Horn samtykti at taka undir við tilmælinum og beina málið í fíggjarnevndina og
býráðið.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson, tekur undir við tilmælinum, men at
kostnaðarmeting fyri eina rundkoyring eisini fyriliggur, tá málið kemur aftur í nevndina.
Fíggjarnevndin 22. mars 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal og
Bergun Kass, tekur undir við meirilutanum í teknisku nevnd og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, tekur ikki undir við málinum og mælir til, at ein
kostnaðarmeting fyri eina rundkoyring fæst til vega, áðrenn støða verður tikin í málinum.
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Býráðsfundur 30. mars 2017: Atkvøtt varð um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð
samtykt við 7 atkvøðum fyri og 6 ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurdsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á
Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.
Ískoyti:
Í sambandi við ljóskurvarnar við vegamótið Hvítanesvegurin – Eystari ringvegur, eru enn
nakrar avbjóðingar við at fáa ferðsluna at glíða optimalt. Serliga vísir tað seg at vera torført at
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fáa ferðsluna at glíða á Eystara ringvegi, móti vegnum Yviri við Strond, í meldurtíðini. Bilrøðin
kann strekkja seg, frá ljóskurvunum og heilt oman móti tyrlupallinum. Hetta ber í sær, at
ferðslan frá Hoyvíksvegnum inn á ringvegin eisini verður tarnað.
Umsitingin hevur umrøtt hvør loysnin kann vera og er komin fram til at gera eina
høgrasvingsbreyt. Hendan fer at stytta munandi um bilrøðina her, sí viðfestu mynd
(Hvítanesvegur – ringvegur_breiðan.jpg). Samstundis skulu setast upp fleiri høgrapílar í
vegamótinum.
Tekniska fyrisitingin hevur fingið eina kostnaðarmeting frá ráðgeva á 1,3 mió. kr. uttan MVG
fyri breiðkanina av Eystara ringvegi. Ætlanin er somuleiðis at breiðka Hvítanesvegin frá
vegamótinum og oman til Hoydalsá. Her er mettur kostnaður umleið kr. 500.000, umframt
útbygging av ljóskurvunum.
Í sambandi við frílendið niðanfyri, móti Hoydølum, er komið ynski um ein ljóðvolla, sum fer at
dýrka verkætlanina nakað.
Samlaður kostnaður er mettur til kr. 1,9 mió. kr.
Tá hetta arbeiði er gjørt, væntar bert at breiðka Eystara ringveg á teininum frá
ljóskurvunum og niðan móti rundkoyringini á Hálsi.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at verkætlanin verður framd sum skjótast og
fíggjað av tøkum peningi og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.
Tekniska nevnd 02. oktober 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Annfinn Brekkstein luttók ikki í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 10. oktober 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og játta kr.
1,9 mió. av konto 6875 L00001 og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 25. oktober 2018: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Arbeiðið í sambandi við at breiðka Eystara ringveg og Hvítanesvegin oman til Hoydalsá
hevur verið í útboði og komu tvey tilboð inn. Frank Hellisdal kann gera arbeiðið fyri kr.
2.359.400,- uttan MVG og Konsax fyri kr. 2.092.410,34 uttan mvg. Umsitingin metir, at
leggjast skal upp fyri ókendum útreiðslum, projektering og byggileiðslu. Samlaði kostnaðurin
verður sostatt mettur til kr. 2.450.000,- íroknað 6,25% MVG.
Áður eru játtaðar kr. 1.900.000,- til breiðkanina, sostatt mangla kr. 600.000.
Umsitingin vísir á, at væntandi játtan kann fíggjast av kt. 8175, projekt “L81017 Dagføring av
Hóvabrekku”, har tað standa kr. 875.000, sum ikki verða nýttar í ár.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til:
- at tikið verður av tilboðnum frá Konsax.
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at verkætlanin verður sett í verk skjótast til ber.
at manglandi játtan uppá kr. 600.000 verður at fíggja av kt. 8175, projekt “L81017
Dagføring av Hóvabrekku.
at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina

Tekniska nevnd 12. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 25. februar 2019: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina
málið í býráðið til tvær viðgerðir.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 14. mars 2019: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
Ískoyti:
Arbeiðið at breiðka Eystara ringveg og Hvítanesvegin oman til Hoydalsá er í gerð og gongur
væl. Tó eru 2 viðurskifti sum støða skal takast til, tað er:
1) Sambært frílendisætlanini í Hoydølum, skal ein ljóðvolli gerast fram við vegnum,
hesin var upprunaliga við í ætlanini, men er tikin burtur úr ætlanini, tá sparingar eru
gjørdar, áðrenn sáttmálin varð undirskrivaður.
Umhvørvisstovan hevur gjørt vart við hetta og hevur umsitingin havt fund við
Umhvørvisstovuna um málið. Partarnir vóru samdir um, at kanna eftir um tað ber til at
gera eina grótlaðing á sama hátt sum á hinari síðuni av vegnum.
Umsitingin er í gongd við at kanna, hvat tað kemur at kosta og verður metingin løgd
fram á fundinum.
2) Konsax hava áður gjørt vart við, at tað í útbjóðingartilfarinum er roknað við alt ov
lítlum nøgdum av gróti til uppfylling. Umsitingin vendi sær til ráðgevan við hesum, fyri
at fáa gjørt nýggjar útrokningar og upplýsti ráðgevin, at tær nøgdir sum vóru
uppgivnar í útbjóðingartilfarinum, vóru rættar.
Nú arbeiðið er komið væl áleiðis, vísir tað seg, at tað fer nógv meira grót í enn
uppgivið í útbjóðingartilfarinum. Sambært sáttmálanum skal byggiharrin gjalda fyri
meira veitingar í mun til uppgivnu nøgdirnar í sáttmálanum.
Tað eru 2 møguleikar:
a) At játta meira fígging til arbeiðið, soleiðis at alt arbeiðið kann gerast liðugt
sambært sáttmálanum.
Umsitingin er í gongd við at kanna eftir hvat tað kemur at kosta og verður metingin
løgd fram á fundinum.
b) At projektið verður broytt, soleiðis at breiðkanin av Hvítanesvegnum ikki verður
heilt oman til Hoydalsá, men bara nakrar metrar oman frá Eystara ringvegi.
Tilmæli:
Tilmæli kemur til fundin.
Tilmæli:
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Tekniski stjórin mælir til, at játtaðar verða kr. ein millión afturat til arbeiðið, av konto 6177,
orku- og umhvørvistiltøk, soleiðis at arbeiðið kann gerast liðugt, íroknað grótkant oman ímóti
fríøkinum, og beina málið í býráðið, umvegis fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 04. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 12. juni 2019: Samtykt at taka undir við Teknisku nevnd og beina málið
í býráðið.
Býráðsfundur 20. juni 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
[Lagre]
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177/19 Matr.nr. 138i, Hoyvík. Søkt verður um loyvi at selja matrikulin
til annað felag.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
12.06.2019
04.07.2019

Málnr.
156/19
177/19

Journalnr.
16/00687-8
16/00687-8

Upprunin til málið: Umsókn dagfest 15.05.2019
Lýsing av málinum – samandráttur
Viðvíkjandi matr.nr. 138i, Hoyvík. Karlamagnusarbreyt.
Vídd á grundstykki er 552m2, harav byggifeltið er 346m2.
Søluprísur kr. 646.117,52
Verandi eigari Sp/f Fenomen, søkir um at fáa heimild til at flyta grundstykkið í nýtt Sp/F sum
ætlandi byggir bygning á grundstykkinum.
Sambært grein 3 í upprunaskeytinum, sum er tinglýst 19.05.2016 bindur eigarin seg til at
byrja sína bygging innan 2 ár frá tí, at skeytið er tinglýst, og kann eigarin ikki selja stykkið
víðari uttan góðkenning frá kommununi, fyrr enn bygningur sum kommunan kann góðkenna,
er bygdur á byggifeltið frá Karlamagnussarbreyt og í minsta lagi 6 metrar inn.
Kommunan hevur enn ikki hevur móttikið ítøkiliga umsókn um byggiloyvi.
Servituttirnir verða teir somu sum í upprunaskeytinum, herundir eisini servituttir um
byggifreist.

Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrislógin.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Frávik ímun til tinglýstan servitutt.

Umhvørvisárin. Ongi.

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl. Kortskjal. Umsókn og viðmerkingar frá umsøkjara.
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Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☒

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mælir til at geva umsøkjara heimild til at
selja grundstykkið til nýtt felag. Ein treyt fyri heimildini er at víðarisølan verður til sama prís sum
upprunaskeytið kr. 646.117,52 og vísir til verandi tinglýstar servituttir.

Fíggjarnevndin 12. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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178/19 Søla av matr. nr. 139i, Hoyvík. Á Skarðshjalla.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Tekniska nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
15.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
148/19
35/19
153/19
104/19
209/19
178/19

Journalnr.
19/02019-1
19/02019-1
19/02019-1
19/02019-1
19/02019-1
19/02019-1

Upprunin til málið:
20. Juni 2017, samtykti býráðið at leiga grundstykkið matr.nr. 139i, Hoyvík, út sum
parkeringsbásar til tung akfør. Sí býráðssamtykt 17/01677-5.
Tað hevur síðani víst seg at áhugin fyri at leiga básar á grundstykkinum er lítil fyri at siga
eingin, og hevur enn onki leigumál verið.
Lýsing av málinum – samandráttur.
Grundstykki matr.nr. 139i, Hoyvík. Vídd 2.479 fermetrar, harav uml. 1.650 fermetrar eru
slættaðir og asfalteraðir. Stuðlamúrur er til grannagrundstykkið.
Býráðið hevur samtykt at leiga grundstykkið út sum básar til tung akfør, men liggur
grundstykkið framvegis uttan brúk.
Av og á hava fyrispurningar verið frá áhugaðum keyparum sum hava ynskt at kunna keypt
stykkið, men hevur kommunan tá víst til at býráðið hevur samtykt at leiga grundstykkið út
sum parkeringsbásar, og at kommunan hevur grundstykkir á sølulista í vinnuútstykking
longur inni á Skarðshjalla.
Í løtuni hevur kommunan onki vinnustykkið tøkt til sølu.
Ítøkiligir fyrispurningar eru í løtuni frá áhugaðum keyparum sum vilja keypa stykkið.
Allar kommunalar fastognir skulu sum meginregla bjóðast út alment, áðrenn tær verða
seldar. Eitt av endamálunum er at tryggja, at almenningurin fær kunnleika til kommunalar
ognir, ið eru til sølu og at øll hava møguleika til at bjóða. Ognir skulu seljast til
marknaðarprís.
Sambært kunngerð um alment útboð, kann verða vikið frá kravinum um alment útboð i
sambandi við makaskifti og tá tað annars eru serlig viðurskifti, ið tala fyri, at fastognin kann
verða seld uttan alment útboð.
Grundstykkini longur inni á Skarðshjalla eru seld fyri kostprís kr. 1.300 kr./m2.
Grundstykkið matr.nr. 139i, er asfalterað og er stuðlamúrur gjørdur til granna.
Vísandi til at stykkið ikki er í nýtslu, og at kommunan onki vinnustykkið hevur á sølulista
longur verður mett, at kommunan eigur at lýsa stykkið til sølu í fríðari sølu til ásettan
minstaprís kr. 3.223.000,00 ( Vídd 2.479 m2 x kr. 1.300 )
Kommunan heitir á ognarmeklara um at avgreiða søluna til hægstbjóðandi.
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Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrislógin. Kunngerð um alment útboð av fastari ogn.
Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin. Ongi.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

x

Nei ☐

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at selja stykkið í fríðari sølu til
ásettan minstaprís kr. 3.223.000,00

Fíggjarnevndin 15. mai 2019: Samtykt at beina málið í teknisku nevnd.
Tróndur Sigurðsson og Helen Dam á Neystabø luttóku ikki í viðgerðini av málinum.
Tekniska nevnd 16. mai 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 23. mai 2019: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 23. mai 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Grundstykkið stendur á sølulista hjá Ognarmeklara. Innkomið boð er kr. 3.223.000,00 sum er
galdandi til 26.06.2019 kl. 13:00
Tilmæli.
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Kommunustjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni mæla til at selja grundstykkið fyri innkomið
boð kr. 3.223.000,00

Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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179/19 Søla av grundstykki á Kerjagøtu
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
13.06.2018
20.06.2018
29.08.2018
30.08.2018
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
167/18
141/18
244/18
185/18
208/19
179/19

Journalnr.
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2
18/02215-2

Upprunin til málið: Kommunan hevur 4 grundstykkir í eini útstykking á Dánjalstrøð á
sølulista hjá ognarmeklara. Grundstykkini verða latin við vegatkomu og tekniskum
innleggingum, men óutgrivin.
Lýsing av málinum – samandráttur. Grundstykkini hava staðið á sølulista hjá
ognarmeklara. Prísuppskot kr. 1,1 mill. kr. Tað hevur verið ein avbjóðing í sølutilgongdini, at
kommunan hevði ætlanir um at fíggja vegin við sølu av hesum 4 grundstykkjunum, áðrenn
møguligur sáttmálið uppá útstykkingarveg var undirskrivaður.
Seinni hevur býráðið so samtykt, at fara undir vegagerðina. Mett tíðarætlan uml. 7. mðr.
Harumframt ganga so nakrir mánaðar, eftir hetta at fáa grundstykkini og vegin við
parkeringsøkjum og felagsøkjum frámatrikulerað. Leystliga mett ganga helst eini 10
mánaðar til endaliga skeytið kann skrivast og tinglýsast.
Meklarin upplýsir, at síðstu tíðina, hava verið fleiri fyrispurningar, og at ein keypari er komin
við boðskjali og bankaváttan á kr. 1.1 mill. kr. fyri stykkið nr. 1.
Meklarin hevur fyribils skrivað viðkomandi keypara stykkið upp til stykkið nr. 1 og verður hetta
stykkið tí tikið av sølulista.
Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrislógin.

Upplýsingar frá umsitingini.

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Ongir.
Umhvørvisárin. Ongi.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og
myndugleikum)Ongar.
Skjøl. Sølutilfarð sum liggur hjá meklara.
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Fyri ávís
Tórshavn økir í

Fyri ávísar
samfelagsból

Fyri
vinnun
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ar
kommunu
Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar
avleiðingar
Fíggjarligar avleiðingar:

kommunu kar ella
ni
felagsskapir

a

x
Ja ☒

Nei ☐

Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at skriva undir eina treytaða keypsavtalu
áljóðandi kr. 1.1 mill. kr. við viðkomandi keypara, sum verður tíðaravmarkað til 1 ár.

Fíggjarnevndin 13. juni 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 20. juni 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Meklarin hevur boðað frá, at keyparar eru til øll grundstykkini. Søluprísur pr. Stykkið kr. 1,1
mill. kr.
Meklarin hevur fyribils tikið stykkini aftur av sølulista.
Býráðið hevur samtykt at skriva skriva undir treytaða keypsavtalu áljóðandi 1,1 mill. kr. fyri
stykkið nr. 1. Treytaða keypsavtalan verður avmarkað til 1 ár.
Tilmæli:
Nú keyparar eisini eru til hini 3. stykkini í útstykkingini, t.v.s. stykkið nr. 3 – 5 og 7, mælir
kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni til at skriva undir treytaðar keypsavtalur við
hesar keypararnar áljóðandi 1,1 mill. kr. pr. stykkið. Treytaðu keypsavtalurnar verða
galdandi í 1 ár.
Fíggjarnevndin 29. august 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 30. august 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti.
Kommunan fekk í januar 2019, boð frá meklara um at ongin av keyparunum ynsktu at gera
eina endaliga avtalu.
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Kommunan hevur síðani biðið Meklaran um at lýsa stykkini til sølu av nýggjum, og út frá
kendum fortreytum. Íbúðarbygningarnir frammanfyri eru liðugt bygdir, og sæst nú betur
hvussu grundstykkini liggja í lendinum, og hvussu útsýnið verður.
Boð eru komin uppá grundstykkini Kerjagøta 1 og Kerjagøta 7, áljóðandi kr. 1.150.000,00
uppá hvørt grundstykkið.
Boðini vóru galdandi í 48 tímar og kom onki mótboð innan freist.
Meklarin hevur tikið bæði grundstykkini av sølulista, og bíðar eftir býráðsins avgerð.
Søluskeytini kunnu avgreiðast so skjótt sum matrikuleringin er avgreidd.
Matrikuleringin verður væntandi avgeidd beint eftir summarferiuna, og verða søluskeytini
avgreidd, tá í stykkini hava fingið egi matrikul nr.
Tilmæli:
Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til at selja grundstykkini Kerjagøta 1
og Kerjagøta 7, fyri innkomin boð kr. 1.150.000,00 fyri hvørt stykkið.

Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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180/19 Útstykking Klingurstjørn. Grundstykki nr. 40. Keypari ynskir
at lata grundstykkið innaftur.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
12.06.2019
04.07.2019

Málnr.
157/19
180/19

Journalnr.
19/00064-3
19/00064-3

Upprunin til málið:
Viðv. grundstykki nr. 40 í útstykking Klingurstjørn 2.
Keypararnir vilja lata grundstykkið innaftur.
Lýsing av málinum – samandráttur.
Keyparar hava fingið tillutað grundstykkið nr. 40. í útstykking Klingurstjørn 2, við tillutan
sambært reglugerð.
Fyribils skeytið er undirskrivað og ávegis keypspeningurin kr. 341.000,00 goldin kommununi.
Keypararnir hava nú ætlanir um at keypa hús, og hava tískil ikki brúk fyri grundstykkinum,
sum tey vilja lata innaftur til kommununa.
Okkara vanliga mannagongd er, at kommunan endurrindar keypspeningin, tá ið nýggjur
keypari er til grundstykkini.
Í samband við at grundstykkir í útstykkingum komu innaftur, útlutaði kommunan grundstykkini
útaftur eftir bíðilista. Men var bíðilistin til grundstykkir strikaður 23. mai 2017, tá ið nýggjar
reglur fyri viðgerð av umsókn og útlutan av fastari ogn til egnan privatan bústað komu í gildið.
Í útstykkingini Klingurstjørn 2, eru í løtuni 3 stykkir tøk til útlutan, og verður mett at hesi
stykkini verða seld beinanvegin, tá kommunan hevur havt nýggja útlutan. Við seinastu útlutan
vóru 70 umsøkjarar, sum ikki fingu grundstykki.
Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrislógin. Reglur fyri viðgerð av umsókn og útlutan av
fastari ogn til egnan privatan bústað.
Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Ongir.
Umhvørvisárin. Ongi.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl:

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar

Fyri ávís
økir í

Fyri ávísar
samfelagsbólkar

Fyri
vinnuna
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kommunu

kommununi

ella felagsskapir

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

x

Nei ☐

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at taka grundstykkið innaftur, og
at endurrinda keypara goldnað upphædd kr. 341.000,00
Stykkið verður síðani útlutað sambært reglugerð.

Fíggjarnevndin 12. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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181/19 Grundstykki nr. 13. Útstykking Klingurstjørn 2. Eigari vil lata
grundstykkið innaftur til kommununa.
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur

Fundardagur
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
210/19
181/19

Journalnr.
19/00031-3
19/00031-3

Upprunin til málið:
Lýsing av málinum – samandráttur.
Grundstykkið nr. 13. Útstykking Klingurstjørn 2. Eigari hevur skrivað undir fyribils skeytið og
hevur goldið kommununi ávegisgjald kr. 343.557,50
Eigari vil lata stykkið innaftur.

Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrislógin. Reglur fyri umsokn og útlutan av fastari ogn til
egnan bústað. Skeytisásetingar.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið.

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum. Frávik ímun til skeyti.

Umhvørvisárin. Ongi.

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu
Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir
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Ja ☒

Nei ☐

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni, mæla til at lata keypara sleppa undan
skeytinum, og at afturrinda keypara goldið ávegisgjald kr. 343.557,50 og at luta stykkið út
samsvarandi Reglur fyri umsokn og útlutan av fastari ogn til egnan bústað.

Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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182/19 Reglugerð fyri stuttleikabátar
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Vinnunevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
07.05.2018
27.06.2019
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
18/18
39/19
216/19
182/19

Journalnr.
18/01724-1
18/01724-1
18/01724-1
18/01724-1

Upprunin til málið:
Lýsing av málinum – samandráttur
Nógvir stuttleikabátar vitja í Tórshavn.
Fyri nøkrum árum síðani, vóru tað nærum bert útlendskir seglbátar, sum komu til Tórshavn.
Seinastu árini, er talið av sokallaðum “gardinubátum” í Føroyum økt munandi, og nú er tað
nærum eins nógvir føroyskir og útlendskir bátar, sum koma á vitjan.
Avbjóðingin hjá Tórshavnar havn(Th) er, at tað eru bert 14 pláss til gestabátar í Vágsbotni,
og er hetta alt ov lítið um summarið.
Th hevur havt tað mannagongd, at útlendingar hava fyrsta rætt at fáa pláss.
Th metir, at tað skal vera munur á einum, sum hevur siglt í fleiri dagar til Føroyar, og á
einum, sum hevur siglt í 1-2 tímar av bygd.
Um summarið verður nógv orka brúkt til at reka føroyskar bátar burtur úr Vágsbotni. Hetta
eru bátar, sum koma til Havnar, binda bátin, fara til hús aftur, og koma so aftur við bili til
Havnar fríggja - ella leygarkvøld.
Føroyskir gestabátar hava higartil einki goldið fyri at liggja í Tórshavn.
Útlendskir stuttleikabátar rinda 100 kr/dag.
Fyri at fáa betri skil á hesum, ber til at hækka gjaldið til 150 kr/dag, fyri bæði útlendskar og
føroyskar stuttleikabátar, sum liggja á gestaplássum í Tórshavnar kommunu.
Fyri at lova so nógvum ymiskum bátum framat, og at bátar ikki verða liggjandi á
gestaplássunum, ber til at hækka gjaldið fyri teir føroysku bátarnar, soleiðis at teir rinda kr.
400/dag fyri triðja dagin og longri.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
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Skjøl
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli frá havnarmeistaranum:
Útlendskir stuttleikabátar:
Gjald fyri útlendskar stuttleikabátar, sum liggja í Tórshavnar kommunu:
byrjaðar 24 tímar.

150 kr. fyri hvørjar

Føroyskir stuttleikabátar:
Gjald fyri føroyskar stuttleikabátar, sum liggja á gestaplássum í Tórshavn kommunu í upp til
2 samdøgur: 150 kr. fyri hvørjar byrjaðar 24 tímar.
Gjald fyri føroyskar stuttleikabátar, sum hava ligið í gestaplássum í Tórshavn kommunu í
meira enn 2 samdøgur: 400 kr. fyri hvørjar byrjaðar 24 tímar.
Reglugerðin kemur í gildi 1. januar 2019

Vinnunevndin 07. mai 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Ískoyti:
Hetta er tíðin at nógvir bátar vitja, og reglugerðin fyri gjald til stuttleikabátar, sum vitja á
gestaplássunum, hevur staðið sína roynd.
Fyri at gera tað smidligari at gjalda, er automatin til keyp av el-kortum umbygd, soleiðis at
stuttleikabátarnir nú sjálvir kunnu avgreiða gjaldið fyri at liggja.
Síðani nýggja reglugerðin fyri gjald kom í gildið, hava nógvar atfinningar verið av, at føroyskir
bátar frá triðja degi skulu rinda kr. 400 um dagin, meðan teir útlendsku bátarnir, eisini frá
triðja degi, rinda kr. 150 um dagin.
Tilmæli frá havnameistaranum: Nevndin má taka støðu til, um gjaldið skal broytast,
soleiðis at allir bátarnir gjalda eins.
Vinnunevndin 27. juni 2019: Samtykt at gjald fyri stuttleikabátar, sum liggja á gestaplássum
í Tórshavn kommunu í upp til 4 samdøgur: Kr. 150,- fyri hvørjar byrjaðar 24 tímar.
Gjald fyri stuttleikabátar, sum hava ligið á gestaplássum í Tórshavnar kommunu í meira enn
4 samdøgur: Kr 300,- fyri hvørjar byrjaðar 24 tímar.
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Gjaldið verður eins fyri útlendskar og føroyskar stuttleikabátar.
Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við Vinnunevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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183/19 Nýggj byggisamtykt fyri Hest
Viðgjørt av
1 Hest/Koltursnevndin
2 Byggi- og býarskipanarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Byggi- og býarskipanarnevndin
5 Hest/Koltursnevndin
6 Byggi- og býarskipanarnevndin
7 Býráðsfundur

Fundardagur
03.09.2018
13.02.2019
28.02.2019
07.06.2019
24.06.2019
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
3/18
21/19
43/19
117/19
3/19
130/19
183/19

Journalnr.
18/02019-1
18/02019-1
18/02019-1
18/02019-1
18/02019-1
18/02019-1
18/02019-1

Upprunin til málið:
Ì løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir stendur m.a:
§4, stk. 3. Allar kommunur skulu í seinasta lagi 31. desember 2010 hava sent
landstýrismanninum byggisamtykt til góðkenningar fyri allar bygdir í kommununi. Í
kommunum við fleiri bygdum verður hvør bygd mett fyri seg í mun til tørv á byggilendi til tey
ymisku endamálini, ið eru góðkend í byggisamtyktini.
Eingin byggisamtykt er í Hesti, og tí skal uppskot til eina gerast. Í byggisamtyktini verður tann
byggingin, ið er, skrásett, og nýggj øki verða skipað.
Lógir, ásetingar o.a.
Løgtingslóg nr. 13 frá 21. mai 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir:
“§1, stk. 2. Tórshavnar kommuna skal, áðrenn 3 ár eru liðin, aftaná henda lóg er komin í gildi,
hava fingið í lag eina býarskipan fyri Tòrshavnar kommunu. Landstýriðsmaðurin kann tó eftir
áheitan frá Tórshavnar býráð, og um býarskipanarnevndin smb. 2. gr. játtar tí, leingja hesa
tíðarfreist.”
“§4, stk. 2. Hevur ein kommuna samsvarandi §1 fingið í lag býarskipam, skal hon í seinasta
lagi 1 ár aftaná, at henda býarskipan er góðkend, senda landsstýrismanninum til samtyktar
uppskot til byggisamtykt fyri tað økið, býarskipanin umfatar. Landsstýrismaðurin kann tó
loyva, at byggisamtyktin bara skal umfata ein part av býarskipanini.”
“§4, stk. 3. Allar kommunur skulu í seinasta lagi 1. desember 2010 hava sent
landstýrismanninum byggisamtykt til góðkenningar fyri allar bygdir í kommununi. Í
kommunum við fleiri bygdum verður hvør bygd mett fyri seg í mun til tørv á byggilendi til tey
ymisku endamálini, ið eru góðkend í byggisamtykt. Góðkendar byggisamtyktir skulu
endurskoðast og sendast landsstýrismanninum til staðfestingar fimta hvørt ár.”
Upplýsingar frá umsitingini
Av tí at eingin byggisamtykt er í Hesti, ber m.a. ikki til at avgreiða byggimál og matrikkulmál í
Hesti. Tórshavnar kommuna fær m.a. umsóknir um keyp av grundstykki í Hesti, men av tí at
eingin byggisamtykt er í økinum, ber hetta ikki til.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Fleiri fyrispurningar eru um keyp av grundstykki í Hesti, m.a. mál nr. 18/02020 – Guðrið
Joensen: fyrispurningur um keyp av grundstykki í Hesti.
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Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Umboð frá býarskipanardeildini kemur inn at greiða frá málinum og ynskir viðmerkingar frá
staðbundnu nevndini.

Hest/Koltursnevndin 03. september 2018: Umboð frá býarskipanardeildini greiddi frá
málinum og at arbeitt verður víðari og at hava ein borgarafund seinni í ár.
Ískoyti:
Umsitingin hevur arbeitt víðari við byggisamtyktini og er uppskot til byggisamtykt fyri Hest
klárt. Byggisamtyktin skipar fyrst og fremst bygdina í økir, í mun til verandi viðurskifti.
Harumframt eru tvey nýggj øki – eitt bústaðarøki og eitt summarhúsøki.
Byggisamtyktin er skipað við hesum økjum, sí skjal Býarskipan – Framtíðin.
- A: Bústaðarøki
- B: Havnaøki
- D: Almennir stovnar og mentan
- E: Neyst og bátpláss
- F: Frítíðar- og summarhús
- 4. Grundumráði: Landbúnaður og alment frílendi.
Nýggja bústaðarøkið er staðsett eitt sindur norðan fyri bygdina, ímillum verandi sethús og
kirkjugarðin. Eitt sindur av frástøðu er ímillum bygdina og nýggja sethúsaøkið, hetta fyri at
gera eitt tíguligt skifti frá uppruna bygdini, og nýggja búðstaðarøkinum. Somuleiðis tryggjar
frástøðan eitt hóskandi frírúm omanfyri kirkjuna.
Nýggja búðstaðarøkið liggur framvið verandi vegi, soleiðis at kostnaðurin fyri at etablera økið
verður hildin niðri. Ongar leiðingar eru í økinum, so hesar mugu leggjast, um ætlanin verður
framd.
Beint sunnan fyri bygdina er eitt grundøki, 3300 m2 til støddar, ið Tórshavnar kommuna eigur.
Talan hevur áður verið um at staðseta summarhúsøki á hesi ogn, og leggur
skipanaruppskotið til byggisamtyktina somuleiðis upp til hetta.
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Á borgarafundi í Hesti tann 3. desember 2018, varð m.a. greitt frá nýggju byggisamtyktini fyri
Hest, sí skjal Borgarafundur í Hesti – fundarfrágreiðing.
Byrjað varð við at greiða frá, hvat ein byggisamtykt er, og at lógarkrav er um, at allar bygdir
hava eina góðkenda byggisamtykt. Síðan varð uppskot til byggisamtykt fyri Hest lagt fram.
Byggisamtyktin er fyrst og fremst ein skráseting av verandi viðurskiftum, og í ein ávísan mun
eisini uppskot til nýggj øki í bygdini.
Tær flestu viðmerkingarnar frá borgarunum snúðu seg um summarhúsøkið, sum sambært
uppskotinum er staðsett beint sunnan fyri bygdina. Summarhús grundstykkini verða
væntandi uml. 250 m2 til støddar. Ein møguleiki er at gera felags parkering við vegin, og so
gøtur niðan og ímillum húsini. Hetta fyri at halda keypskostnaðin lágan.
At enda varð tíðarætlanin fyri arbeiðið at gera byggisamtyktina løgd fram:
- 1. januar 2019: Freist at koma við viðmerkingum, áðrenn uppskotið verður lagt til
politiska viðgerð.
- Februar 2019: Politisk viðgerð.
- Mars 2019: Almenn hoyring av byggisamtyktini í 6 vikur.
- Mai 2019: Málið sent til Heilsu- og innlendismálaráðið. Hetta er treytað av, um
viðmerkingar/mótmæla koma, í sambandi við almennu hoyringina.
Tá freistin at koma við mótmælum 1. januar 2019 var farin, var eingin viðmerking innkomin.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at samtykkja uppskotið til byggisamtykt fyri Hest
sambært skjølunum Serstøk byggisamtykt – tekstur – 11-10-2018 og Býarskipan - Framtíðin,
og beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Í sambandi við at uppskotið um nýggja byggisamtykt fyri Hest hevur ligið til almenna hoyring
frá 14. mars – 26. apríl 2019, eru trý mótmæli/broytingaruppskot innkomin.
Mótmæli/Uppskot til broyting eru hesi:
1. Víðka nýggja A økið norðan fyri bygdina til at fevna um økið niðan fyri vegin
somuleiðis. Hetta fyri at skapa lívd, betur møguleika fyri grannalagið og sambinding
við bygdina annars.
2. Víðka nýggja A økið norðan fyri fyri bygdina, soleiðis at tað somuleiðis fevnir um økið
oman fyri kirkjuna, fyri at binda bygdina saman við nýggja økinum.
3. Víðka um A økið omanfyri gomlu bygdina frá syðstu húsunum norður um svimjihylin
og møguliga heilt norð áraka tey norðastu húsini.
4. Loyva fjósum, seyðahúsum, hjallum og øðrum bygningum hoyrandi til landbúnað í A
økinum.
5. Jørðin norðan fyri norðastu húsini er fyrstafloks slættur bøur, og eigur tí at koma til
betri nyttu enn at fara undir heilt. Tá er betri at byggja hús, har tað er eitt sindur
brattari og óslættari bøur, ella hagi, sum til dømis uppi áraka bøgarðarnar í norðaru
helvt av bygdini.
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6. Mælt verður ímóti, at matr. nr. 54 verður tikin til bygging. Hettar er slættasti og besti
bøurin at hoyggja á og hevur hann verið “livibreyðið” hjá eigarunum í fleiri hundrað ár.
Somuleiðis verður atkoman restina av ognini tikin heilt burtur, og tað slepst ikki til
ognina meira.
7. Loyva íbúðum og randarhúsum í A økinum.
8. Minni grundøki, t.d. 200 m2 sum í “Tårnby”.
9. Eisini at loyva vanligum sethúsum á nýggja summarhúsøkinum sunnan fyri bygdina.
10. Matr. nr. 71 er ikki neyst, men gamalt hoyggjhús/úthús/seyðahús og eigur tí at liggja í
A øki ella 4. grundumráði.
Ad. 1. Umsiting er samd í, at A økið eigur at víðkast til økið niðan fyri vegin. Tó verður A økið
ikki víðka longur norðureftir, av tí at frástøðan til verandi leiðingar gerst ov stór.
Ad. 2. Økið oman fyri kirkjuna liggur ikki sum A øki grundað á eitt ynski um at varðveita økið
kring kirkjuna frítt fyri bygging, til frama fyri kirjubygningin. Harumframt er fríøkið millum
nýggja A økið og verandi bygd við til at vísa ein greiðan skilnað millum, hvat er uppruna
bygdin og hvat er nýggjari bygging.
Ad. 3. Økið oman fyri bygdina er ikki tikið við í A økið, av tí at tað er trupult og kostnaðarmikið
at fáa vegatkomu til økið.
Mett verður, at nýggja sethúsaøkið norðan fyri bygdina kann nøkta tørvin, ið er. Um tað vísir
seg, at tørvurin er størri, er kommunan sinnað, at viðgera økið av nýggjum.
Ad. 4. Í §27, stk. 6 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, um útrokning av
nýtslustigum o.a. stendur: “Loyvt er at økja um byggi- og nýtslustigið við 0,1, tó í mesta lagi
50 m2, sum bert kann nýtast til bilhús, bilskýli, úthús, yvirdekkað øki o.l.” Hetta er somuleiðis
galdandi fyri byggisamtyktina í Hesti, altso kann man byggja eitt “úthús” afturat húsum sínum.
Tað verður ikki nágreina, hvat úthúsið skal brúkast til.
Ad. 5-6. Tað, at økið verður lagt sum A øki merkir ikki, at byggjast skal á økinum. Tað gevur
bert eigaranum møguleikan til at byggja á økinum, tá, og um hann ynskir. Um bygt verður á
økinum, skal tað gerast sambært ásetingunum fyri økið. Einki er til hindurs fyri, at bøurin
framvegis verður nýttur til at hoyggja á.
Ad. 7. Nýggja byggisamtyktin loyvir ikki íbúðum og randarhúsum í Hesti, av tí at mett verður
at hetta brýtur ov nógv við typologiina í bygdini og at tílík bygging ikki hóskar til dámin í
bygdini.
Ad. 8. Herdu orkukrøvini í BK17, frástøða til mark o.a. hava eina ávirkan á nettobyggistigið
og nettonýtslustigið. Um eitt grundstykki t.d. er 200 m2 stórt, er mest loyvda byggistig 60 m2,
og hettar verður mett at verða ov lítið til eini sethús. Útstykkingin við Mylnutjørn varð sera
neyvt skipað, við byggifeltum, felags parkering- og fríøkjum o.ø., og verður hetta ikki mett at
hóska seg í Hesti.
Tó verður tað mett at vera ráðiligt at loyva grundøkjum, sum eru minst 300 m 2 stór og verður
uppskotið til byggisamtykt fyri Hest broytt samsvarandi.
Ad. 9. Ætlanin við summarhúsøkinum er at halda kostnaðinum so langt niðri, sum gjørligt.
M.a. við at hava felags parkeringspláss niðri við vegin og so gøtur/smalir vegir millum húsini.
Somuleiðis er ætlanin at gera grundøkini lítil, sum er hóskandi til summarhús. Um
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útstykkingin eisini skal loyva vanligum sethúsum, herðast teknisku krøvini og gerst
verkætlanin og grundøkini munandi dýrari.
Somuleiðis kann nevnast, at einki summarhúsøki er í kommununi, og metir
býarskipanardeildin, at eitt tílíkt øki hóskar seg væl í Hesti. Um økisásetingarnar verða
broyttar til somuleiðis at loyva sethúsum kann hugsast, at økið einamest verður nýtt sum
sethúsaøki.
Ad. 10. Matr. nr. 71 verður broytt til 4. Grundumráði.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi leiðarin á býarskipanardeildini mæla til at góðkenna nýggja
uppskotið til byggisamtykt fyri Hest sambært skjalinum Serstøk byggisamtykt fyri Hest 29-0519 og beina málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 07. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Tróndur Sigurðsson og Bjørg Dam luttóku ikki í viðgerðini av málinum.
Hest/Koltursnevndin 24. juni 2019: Málið varð umrøtt og nevndin viðmælir at góðkenna
nýggja uppskotið til byggisamtykt fyri Hest sambært skjalinum Serstøk byggisamtykt fyri Hest
29-05-19 og beina málið í býráðið.
Ískoyti:
Eftir fundin við Hest/Koltursnevndina varð greitt, at eigarin av matr. nr. 46a ynskti at byggja á
stykki sínum, sí skjal matr. nr. 46a. Í uppskotinum til byggisamtykt fyri Hest, ið varð samtykt
av byggi- og býarskipanarnevndini 7. juni 2019, liggur grundstykkið omanfyri ætlaða
sethúsaøkið. Mett verður, at tað er hóskandi at taka tað við í A – sethúsaøkið. Eigarin skal
sjálvur standa fyri vegatkomu til økið.
Tilmæli:
Tekniski stjórin og leiðarin á býarskipanardeildini mæla til at góðkenna nýggja uppskotið til
byggisamtykt fyri Hest sambært skjalinum Serstøk byggisamtykt fyri Hest 27-06-19 og beina
málið í býráðið.
Byggi- og býarskipanarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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184/19 Útstykking til sethús í Kaldbak
Viðgjørt av
1 Byggi- og býarskipanarnevndin
2 Kaldbaksnevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Býráðsfundur

Fundardagur
18.06.2019
24.06.2019
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
128/19
4/19
213/19
184/19

Journalnr.
19/02482-1
19/02482-1
19/02482-1
19/02482-1

Upprunin til málið:
Á fundi í byggi- og býarskipanarnevndini 4. september 2018 varð samtykt, at umsitingin
skuldi arbeiða víðari við at kanna møguleikarnir fyri útstykking í Kaldbak, sí mál
Sethúsaútstykking í Kaldbak. Kanna møguleikar fyri at stykkja út til sethúsagrundstykkir í
Kaldbak.
Lýsing av málinum – samandráttur
Tekniska umsitingin hevur gjørt eina yvirskipaða kostnaðarmeting av, hvør kostnaðurin er fyri
at gera útstykkingina, og verður tað mett, at samlaði kostnaðurin verður umleið 2,5 mió. Tá er
vegur, leiðingar, keyp av lendi, ráðgeving og umsiting við í metingini.
Fyri at halda útreiðslunum niðri, soleiðis at grundstykkjaprísurin ikki verður alt ov høgur,
verður mælt til, at grundøkini verða seld óplaneraði.
Ítøkiligi kostnaðurin fyri útstykkingina og harvið ítøkiligi kostnaðurin av grundstykkjunum
verður at lýsa nærri, tá verkætlanin er boðin út og tilboð frá arbeiðstakarum fyriliggja.
Váttan frá Búnaðarstovuni um keyp av lendi fyriliggur, sí skjal Váttan um keyp av lendi.
Byggisamtyktarliga liggur økið, sum ætlanin er at útstykkja á, í A-øki í byggisamtyktini fyri
Kaldbak. Sambært ásetingunum fyri A-øki í Kaldbak, skulu grundøki vera í minsta lagi 500
m2 til støddar, meðan býráðið kann loyva grundøkjum, sum eru niður til 300 m2 til støddar inni
í bygdini. Grundstykkini, sum eru teknað í útstykkingarætlanini, eru uml. 400 m2 til støddar.
Um samtykt verður, at verkætlanin skal setast í verk, so verður verkætlanin flutt á
Verkætlanardeildina at útinna.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Sethúsaútstykking í Kaldbak. Kanna møguleikar fyri at stykkja út til sethúsagrundstykkir í
Kaldbak, journal nr. 18/000161
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
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Útstykking 22.05, journal nr. 19/02482-2.
Kortskjal. Byggisamtykt í Kaldbak, journal nr. 19/02482-2.
Váttan um keyp av lendi, journal nr. 19/02482-3.
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:
Tekniski stjórin og virkandi leiðarin á býarskipanardeildini mæla til:
- at seta verkætlanina í gongd,
- at játta 300.000 kr. av konto 6475, Byggibúning bústaðir, L00001 Løgukarmur fyri
árið, til kommunala umsiting og møguliga ráðgeving, til gerð av nøktandi
arbeiðstekningum og at bjóða arbeiðið út til arbeiðstakara at útinna.
- at beina málið í býráðið umvegis teknisku nevnd og fíggjarnevndina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 18. juni 2019: Nevndin mælir býráðnum, umvegis
fíggjarnevndina, til at bjóða økið til almenna sølu til sethúsabygging sambært ætlanini og við
treytum sum umsetingin setir.
Kaldbaksnevndin 24. juni 2019: Staðbundna nevndin tekur undir við byggi- og
býarskipanarnevndini 18. juni 2019.
Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við Byggi- og býarskipanarnevndini og
beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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185/19 Serstøk nevnd at fyrireika nýggjan svimjihyl
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Mentamálanevndin
3 Fíggjarnevndin
4 Mentamálanevndin
5 Tekniska nevnd
6 Byggi- og býarskipanarnevndin
7 Náttúru- og umhvørvisnevndin
8 Býráðsfundur
9 Mentamálanevndin
10 Fíggjarnevndin
11 Býráðsfundur
12 Býráðsfundur
13 Mentamálanevndin
14 Býráðsfundur
15 Fíggjarnevndin
16 Býráðsfundur
17 Mentamálanevndin
18 Mentamálanevndin
19 Mentamálanevndin
20 Býráðsfundur
21 Fíggjarnevndin
22 Býráðsfundur
23 Mentamálanevndin
24 Fíggjarnevndin
25 Býráðsfundur
26 Mentamálanevndin
27 Fíggjarnevndin
28 Býráðsfundur
29 Mentamálanevndin
30 Býráðsfundur
31 Mentamálanevndin
32 Mentamálanevndin
33 Fíggjarnevndin
34 Býráðsfundur

Fundardagur
23.04.2015
25.05.2016
08.06.2016
15.06.2016
13.06.2016
14.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
06.12.2016
07.12.2016
15.12.2016
26.01.2017
16.10.2017
02.03.2017
15.11.2017
22.11.2017
10.01.2018
07.03.2018
12.09.2018
22.03.2018
19.09.2018
27.09.2018
28.11.2018
05.12.2018
13.12.2018
08.05.2019
15.05.2019
23.05.2019
17.06.2019
20.06.2019
24.06.2019
03.07.2019
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
83/15
148/16
225/16
174/16
70/16
179/16
46/16
163/16
314/16
402/16
329/16
46/17
266/17
77/17
270/17
266/17
8/18
82/18
277/18
52/18
260/18
214/18
364/18
350/18
312/18
157/19
127/19
106/19
213/19
149/19
223/19
229/19
215/19
185/19

Journalnr.
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1
15/01400-1

Málslýsing:
Til tess skjótt at fáa gongd á at betra umstøðurnar til almenna svimjing og kappingarsvimjing
í høvuðsstaðarøkinum, verður bygginevndin til 50 m svimjihyl tikin av, og í staðin verður
serstøk nevnd við tilvísing til fíggjarnevndina sett at gera allar neyðugar fyrireikingar til
bygging av svimjihøll, herundir at:
-

-

Gera neyva tørvslýsing av nýggjari svimjihøll til almenna svimjing og
kappingarsvimjing, herundir lýsing av, hvussu verandi svimjihallir í
høvuðsstaðarøkinum kunnu nýtast til at nøkta partar av nýtslutørvinum
Gera uppskot til staðseting av nýggjari høll

Blað nr.: 772
Býráðsfundur
04. juli 2019

-

Formansins merki:

Gera byggiskrá til verkætlan, herundir hølistørv, teknisk krøv og orkukrøv
Gera kostnaðarmeting og tíðarætlan fyri bygging
Gera rakstrarætlan, t.e. roknað meting um árligar rakstrarkostnaðir
Gera uppskot til fígging, herundir møguleikar at fáa til vega fígging frá uttanhýsis
pørtum

Serstaka nevndin fyri bygging av svimjihøll verður mannað við politiskum umboðum og
umboðum fyri trivnaðarfyrisitingina og teknisku fyrisiting. Fíggjarnevndin setir nevndina, sum í
minsta lagi 2. hvønn mánaða leggur statusfrágreiðing fyri mentamálanevndina og
fíggjarnevndina, ið skal góðkenna arbeiðið.

Býráðsfundir 23. apríl 2015: Samtykt við 10 atkvøðum fyri og ongari ímóti, at seta serstaka
nevnd undir fíggjarnevndini at fyrireika nýggja svimjihøll við omanfyristandandi
arbeiðssetningi og at velja Elin Lindenskov og Annfinn Brekkstein í nevndina.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørg Dam, Helena Dam á Neystabø,
Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og
Sjúrður Olsen.
Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.
Ískoyti:
Bygginevndin hevur 23. mai 2016 samtykt byggiskrá fyri byggiverkætlanina. Byggiskráin er
hjáløgd sum fylgiskjal 1 og svarar hon uppá settu spurningarnar og punktini.
Tó viðv. spurninginum um lýsing av, hvussu verandi svimjihallir í høvuðsstaðarøkinum kunnu
nýtast til at nøkta partar av nýtslutørvinum, er at viðmerkja:
Tórshavnar kommuna hevur fylgjandi svimjihallir:
1). Svimjihøllin í Kollafjarðar skúla.
Verður brúkt bæði til skúlar og stovnar og er opin fyri almenninginum fleiri dagar um vikuna
og alt skúlaárið. Høllin tænir einum lokalum endamáli burturav og er ikki upplagt at broyta
nakað tí viðvíkjandi. Høllin er í góðum standi.
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2). Svimjihøllin í eindini á Argjavegi hjá Skúlanum á Fløtum (gl. Argja Skúla). Verður brúkt
burturav til skúlabrúks. Framtíðin er nógv tengd at, hvussu verður við eindini á Argjavegi tá
Skúlin á Fløtum er liðugur í 2020. Uppskotini, ið hava verið nevnd eru til annað kommunalt
endamál, so sum innan eldraøkið og hevur Nám X eisini verið nevnt, tó so at í løtuni verður
arbeitt út frá, at Nám X fer inn í Handilsskúlabygningin. Alt eftir hvat framtíðar endamálið
verður, skal støða takast til, um hylurin framhaldandi skal verða í brúki, ella hølið verður brúkt
til annað endamál. Er ynski at minka um rakstrarkostnaðir er viðkomandi at taka støðu til at
niðurleggja henda hylin. Høllin er í góðum standi.
3). Svimjihøllin í Hesti. Verður vanliga brúkt summarmánaðirnar. Ikki nøkur ætlan fyribils um
nakra broyting. Høllin er í hampiligum standi.
4). Svimjihøllin í Eysturskúlanum. Hylurin verður brúktur til skúlabrúks umframt til kvøldskúla
og aðra undirvísing. Mælt verður til at halda fram við honum óbroytt. Er serliga áhugaverd til
ymiskar sertørvir, umframt skúlabrúks. Er ynski at minka um rakstrarkostnaðir er viðkomandi
at taka støðu til at niðurleggja henda hylin, ið annars er í góðum standi.
5). Svimjihøllin í Gundadali. Er nógv brúkt til alskyns endamál.
Undangóðkenning av ráðgevaratoymum
Umsitingin er í holt við at fyrireika undangóðkenning av ráðgevaratoymum til eina møguliga
hugskotskapping, sum ætlandi fer í gongd um miðjan juni og gongur fram til oktober.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, tekniski stjóri, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla
mentamálanevndini til at samtykkja
byggiskránna og at beina málið í býráðið, umvegis byggi- og býarskipanarnevndina, teknisku
nevndina, náttúru- og umhvørvisnevndina og fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 25. mai 2016: Útsett.
Ískoyti
Sbrt. Býráðssamtykt 23. apríl 2015 er talan um eina serstaka nevnd, sum vísir til
fíggjarnevndina. Av teirri orsøk verður viðgerðin av byggiskránni at byrja í fíggjarnevndini,
sum so beinir málið víðari til aðrar nevndir, áðrenn endaliga viðgerð í fíggjarnevndini og
hareftir býráðsviðgerð.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla fíggjarnevndini til at samtykkja byggiskránna og
at beina málið í býráðið umvegis mentamálanevndina, byggi- og býarskipanarnevndina,
teknisku nevndina, náttúru- og umhvørvisnevndina.
Fíggjarnevndin 08. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni og beina málið í
býráðið umvegis mentamálanevndina, teknisku nevnd, byggi- og býarskipanarnevndina og
heilsu- og umhvørvisnevndina.
Tekniska nevnd 13. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
Byggi- og býarskipanarnevndin 14. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
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Mentamálanevndin 15. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
Náttúru- og umhvørvisnevndin 16. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.
Býráðsfundur 16. juni 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Hugskotskappingin fyri langhyl í Gundadal var útskrivað í august 2016, eftir at Tórshavnar
býráð 16. juni 2016 hevði samtykt byggiskránna fyri langhyl í Gundadali.
Trý ráðgevaratoymi vóru undangóðkend til at luttaka í hugskotskappingini.
Tey eru:
• Toymið Ósbjørn Jacobsen Ark.
• Toymið SNA Ark.
• Toymið Árni Winther Ark.
23. november 2016 lótu toymini inn síni boð uppá loysn og vóru tey latin navnloynt soleiðis,
at dómsnevndin ikki visti, hvat toymið átti hvat uppskot.
2. desember 2016 hevur dómsnevndin gjørt úrskurð og tilmæli í málinum um, hvat uppskot
skal vinna hugkappingina og fáa møguleika at innganga møguliga avtalu um projektering vm.
Sí hjálagt dómsúrskurðin.
Hetta mál er tengt at máli 16/01715 Avtala við Ítróttasamband Føroya um ÍSF-húsið vm., ið
eisini er til viðgerðar í løtuni.
Á løgukonto 5775 L5610 eru umleið 7.000 tkr. tøkar til verkætlanina. Ætlanin er í næstum at
fara undir nærri greiningar og samráðingar við vinnandi hugskotið og koma aftur til
nevndarviðgerð við nærri greining av heildarkostnaði, tíðarætlan, útboðsleisti og fíggjarætlan.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin,
tekniski
stjórin,
mentamálaleiðari
og
býararkitekurin
mæla
mentamálanevndini til at staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini um vinnandi hugskotið og at
heimila umsitingini til at fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið í
dómsúrskurðinum um møguliga projektering, umframt gerð av tíðarætlan, útboðsleisti,
fíggjarætlan vm. og venda aftur til nevndina við einum uppskoti. Málið verður beint í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 6. desember 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 07. december 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og
beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Mælt verður til at skipa bygginevnd í sambandi við nýggja langhylin samsvarandi vanligu
mannagongdini fyri verkætlanir, har býráðið velur 2 limir.
Tilmæli:
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Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mælir býráðnum til at velja tveir limir í bygginevndina
fyri nýggjum langhyli.
Býráðsfundur 26. januar 2017: Tikið av skrá.
Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu Bergun Kass og Heðin Mortensen.
Ískoyti:
Tekstur kemur mánadagin.
Ískoyti:
Á løgukarminum fyri 2017 eru játtaðar 4.798 tkr. á konto 5775 mentan og frítíð.
Í fjør var hugskotskapping um verkætlanina, ið toymið við SNA ark. v.fl. vunnu. Sbrt.
kappingartreytunum fingu tey bæði toymini sum luttóku, men ikki vunnu, 200 tkr. fyri
luttøkuna.
Seinni í heyst kemur ætlandi til viðgerðar uppskot til sáttmála við vinnandi ráðgevaratoymið
um projektering av verkætlanini.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at játta 420 tkr. av
løgukarminum konto 5775, mentan og frítíð á projektkonto L57015 Svimjihøll. Málið verður
beint í býraðið umvegis fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 16. oktober 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Tekstur kemur til fundin.

Mentamálanevndin 10. januar 2018: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Tekstur kemur mánadagin.
Ískoyti
Serstaka nevndin fyri langhyl hevði fund 7. feb. 2018.
Soleiðis var ført í fundarfrásøgnina: “3. Viðv. tíðarætlan og samráðingunum um
projekteringssáttmála. Uppskot um projekteringssáttmála umleið 7 mió. kr. Tøkar eru umleið
4,5 mió. kr. í løgukarminum í 2017. Tað, sum er á karminum, er ikki flutt í 2018 enn.
Hinvegin, hvat ið er tøkt, verður vantandi endaligt í mars 18. Stjórnin metir, at projektið eigur
at vera forskotið, til fíggingin er tøk til samlaðu projekteringina og rúm er í íløguætlanini fyri
byggikostnaðinum. Fundur hevur verið við SNA-toymið um at forskjóta projektið til ársskiftið
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18/19. Málið verður lagt fyri mentamálanevndina á einum komandi fundi. Fyribils meting hjá
teknisku fyrisiting er, at projektering tekur umleið 1 ár (við fyrivarni) + útbjóðing 2-3 mánaðir.
Heðin Mortensen metir ikki, at projektið eigur at útsetast, tí 4,5 mió. kr. eru avsettar í 2017,
og eiga at verða fluttar yvir í 2018. Við at avseta restfígging í 2019, verður komið á mál við
projekteringini. Síðani avseta pening til bygging av svimjihøllini á íløguætlanini fyri komandi
árini.”
Fráboðað er Havnar Svimjifelag og Svimjisamband Føroya at projektering ætlandi verður
planløgd at byrja um árskiftið 2018/19. Í sambandi við gerð av fíggjarætlan fyri 2019 verður
ætlandi gjørt eitt uppskot til fíggingarætlan fyri projektering og bygging av langhyli. Vent
verður aftur í nevndina við málinum.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka undir við at
projekteringin verður sett at byrja um ársskiftið 2018/19 og at fígging til projektering og
bygging verður tikin upp í sambandi við fíggjarætlan 2019.

Mentamálanevndin 07. mars 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Marin Katrina Frýdal og
Bergun Kass tekur undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Bjørghild Djurhuus, krevja málið fyri býráðið.
Býráðsfundur 22. mars 2018: Heðin Mortensen, Odd Færø, Bjørghild Djurhuus, Bjørg Dam,
Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein seta fram soljóðandi broytingaruppskot:
Mælt verður til, at projekteringin av langhylinum fer í gongd beinanvegin, at 4,5 mió. kr.,
avsettar á fíggjarætlanini 2017, verða fluttar til fíggjarárið 2018, og at restfígging, umleið 2,5
mió. kr. at fíggja projekteringina, verður avsett í sambandi við fíggjarætlanararbeiðið 2019.
Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskotið, ið fall við seks atkvøðum fyri og sjey ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Odd Færø, Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Bjørghild
Djurhuus og Bjørg Dam.
Ímóti: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Bergun
Kass og Jógvan Arge.
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í mentamálanevndini, ið varð samtykt við
sjey atkvøðum fyri, fimm ímóti og einari blankari atkvøðu.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen,
Bergun Kass og Jógvan Arge.
Ímóti atkvøddu: Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus og
Heðin Mortensen.
Blankt atkvøddi: Odd Færø.
Ískoyti
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Á løgukarminum 5775 mentan og frítíð fyri 2018 eru framfluttar 5.029
tkr.
Umsitingin er í holt við at samráðast um ráðgevarasáttmála við vinnandi ráðgevaratoymið og
kemur ætlandi í nevnd við málinum í oktober/november 2018 soleiðis at projekteringin kann
byrja í desember 2018/januar 2019. Tørvur er at hava tøkan pening á projektkontuni í
sambandi við samráðingarnar v.m., ið er í gongd í løtuni.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at játta 5.029 tkr. av
løgukarminum konto 5775, mentan og frítíð á projektkonto L57015 Svimjihøll. Málið verður
beint í býraðið umvegis fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 12. september 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Heðin Mortensen og Turið Horn vóru ikki við í viðgerðini av málinum.
Fíggjarnevndin 19. september 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og
beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 27. september 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
UPPSKOT Í GERÐ!!!!!
Serstaka nevndin (bygginevndin) fyri gerð av langhyli, hevur á fundi 16, 20 og 2x. november
2018 samtykt at taka undir við samráðingarúrslitinum frá samráðingunum um
ráðgevarasáttmála við vinnandi SNA samtakið, ið fevnir um SNA umframt LBF og SMJ.
Bygginevndin mælir til at høllin og hylurin verða breiðkað nakað, umframt at støða verður
tikin til um verkætlanin eisini skal fevna um 2 terapihyljar.
Fylgjandi viðurskifti eru at viðgera nærri í sambandi við ráðgevarasáttmálan:
I. Stødd á langhylinum
Í sambandi við tilgongdina at gera ráðgevarasáttmála var 10. oktober 2018 fundur millum
umsitingina, umboð fyri Svimjisambandið og Havnar Svimjifelag við Joaquin Pujol, formann í
FINA (altjóða svimjisambandinum) Facilities Committtee um verkætlanina. Sí hjálagt
fundarfrásøgn frá fundinum og niðurstøður.
Eftirfylgjandi hevur umsitingin fingið afturmelding frá Joaquin Pujol um, at frásøgnin er
rættvísandi, og avtalað er, at tá nýtt skipanaruppskot er tøkt, ætlandi í fyrsta ársfjórðingi
2019, verða nýggj frágreiðing og tekningar sendar FINA til viðmerkingar, har støða er tikin til
ymisku viðurskiftini, sum vórðu viðgjørd á fundinum í okt. 2018. Herundir sonevnt flow í
høllini í sambandi við kappingar, um pláss til áskoðarar, miðlar, VIP etc. og um karmar til
sjónvarp, lýsingar o.a.
Við støði í samskiftinum við FINA hevur bygginevndin viðgjørt, hvørt tað er hóskandi at
breiðka hylin og høllina nakað. Semja er um, at tað er mest hóskandi at hava 10 geilar á 2,5
m. hvør, í staðin fyri 8 geilar á 2,5 m. umframt 0,5 m. skvatligeil í hvørjari síðu. Við hesi
broyting verður hylurin betri egnaður til kappingar, umframt at hann fær enn betri nyttuvirði í
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mun til dagligu og fjølbroyttu nýtsluna hesi komandi 3-4 áratíggjuni. Vansin við hesi broyting
er, at hylurin gerst størri, og harvið eisini vatnnøgdin, ið skal hitast og viðgerast størri,
umframt at høllin gerst tilsvarandi breiðari. Nevndin er samd um at longdin framhaldandi
verður 50 m., umframt 1 m. afturat til eina flytiliga brúgv, so til ber at býta hylin uppá ymiskan
hátt bæði til 25 m. langar geilar og samansett 25 m./50 m. langar geilar.
Annað týðandi høvuðsmál er, at høllin má gerast nakað breiðri enn í verandi støðu. Hetta
serliga við atliti til at kunna seta upp fyribils áskoðarapláss (rúma fleiri áskoðarum til serligar
kappingar), pláss til officials, sjónvarping, lýsingar o.a. Í tí dagliga kann øki brúkast til
venjingar, upphiting, avseting o.a. Samanlagt verður høllin breiðkað til umleið 46 m. Á
hjáløgdu mynd sæst, hvussu bygningurin fyllir byggiøkið í plan. Kostnaðurin av hesi broyting
er í lýstur í skjali x.
II.

Nýggjur innandura smábarnahylur/terapihylur og uttandura terapihylur

Í kappingaruppskotinum, ið vann, var á tekningunum lýst ein loysn við uttandura terapihyli,
umframt einum serligum heitvatns-terapihyli innandura í millumøkinum millum bygningarnar.
Hesin er serliga hugsaður til smærri børn, umframt til onnur, ið ynskja møguleikan at vera í
einum serliga heitum hyli við terapi og vælveru í huga. Hugsanin er, at rúmið skal vera
lutfalsliga lágt og tætt, soleiðis at tað er lættari at halda ein høgan hita. Meirkostnaðurin av
uttandura terapihylinum og innandura terapihylinum eru lýstir í skjali x.
Bygginevndin metir at gerð av hesum báðum ískoytisverkætlanum er áhugaverd í sambandi
við at umgera Svimjihøllina til ein vatndepil við vælveru, rørslu og kappingum.
III. Fleiri brúsur og skiftirúmsviðurskifti
Í byggiskránni er viðgjørt viðv. táverandi heitvatnsskipan til brúsurnar og tørv á fleiri brúsum.
Í 2017 bleiv heitvatnsskipanin til brúsurnar endurnýggjað. Í 2019 er ætlanin at greina
møguleikarnar fyri útbyggingum við fleiri brúsum (óheft av langhylsverkætlanini). Miðrúmini í
skiftingarrúmunum, har tað áður vóru sólir, kunnu umgerast soleiðis, at har ber til at gera fleiri
brúsur. Í 2018 eru skápini í skiftingarrúmunum endurnýggjaði, og ber lutfalsliga lætt til at økja
um talið av skápum. Eisini eru viðurskiftini hjá fólki, ið bera brek, og sum hava tørv hjálp til
skifting o.a. tørv á at gerast betri í verandi høll. Hetta verður eisini tikið upp í 2019.
III. Ráðgevarasáttmálin og kostnaður
Hjálagdur er uppskot til sáttmála við tilhoyrandi fylgiskjølum. Samlaða upphæddin fyri
projektering er ásett til tkr. 11.500. Í hjálagda skjali er greining mettu av
kostnaðarviðurskiftunum fyri verkætlanina við teimum ymisku valmøguleikunum.
Verður avgjørt at verkætlanini eisini skal geva um báðar terapihyljarnar hækkar kostnaðurin
fyri projektering til tkr. 12.400.
Umframt sáttmála við SNA-samtakið, er ætlanin at hava tilknýttar 2 byggiharraráðgevar t.e.
Sp/f Ráð til almenna byggiharraráðgeving og byggileiðslu í sambandi við byggingina,
umframt DTI til ráðgeving og eftirlit í sambandi við hylja- og vatntøkniveiting. Hædd er tikin
fyri hesum í kostnaðarmetingini.
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Á løgukontu L57015 Svimjihøll eru umleið 4,9 mio.kr. tøkar til projektering o.a. Tørvur er á
umleið 4 mio.kr. afturat í 2019 til projektering.
Sbrt. tíðarætlanini byrjar projektering í desember 2018 og gongur fram til á várið 2020.
Hareftir skal støða takast til útbjóðing og er hugsandi at byggingin kann byrja í august 2020.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin, deildarleiðarin á verkætlanardeildini og
mentamálaleiðarin mæla nevndini til at samtykkja:
a). at hylurin og høllin verða breiðkað
b). og mæla nevndini til at ráðgevarasáttmálin fevnir um projektering av uttandura
heitvatnshyli og innandura heittvatns/terapihyli, og við teimum tillagingum at innganga
ráðgevarasáttmála við SNA-samtakið um projektering av langhyli. Málið verður beint í
býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Mentamálanevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina
málið í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 05. desember 2018: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina
málið í býráðið.
Ískoyti:
Neyva sáttmálaupphæddin fyri ráðgevarasáttmálan (sbrt. samtykt í mentamálanevndini og
fíggjarnevndini) er kr. 12.346.671.
Býráðsfundur 13. desember 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti
Projektering av langhylsverkætlanini er í gongd. Til verkætlanina í ár eru 4.136 tkr. ætlaðar
av løgukontu 5775 Ítróttaanlegg í 2019. Saman við framflyting á projektkontuni verða umleið
8.705 tkr. tøkar til verkætlanina í ár og verður tað mett hóskandi í mun til løgdu ætlan fyri
projektering v.m.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at samtykkja at flyta 4.136 tkr av
løgukontu 5775 Ítróttaanlegg á projektkontu L57015 Svimjihøll. Málið verður beint í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.

Mentamálanevndin 08. mai 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 15. mai 2019: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 23. mai 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Á fundinum koma umboð fyri bygginevnd og ráðgeva at leggja fram nýggjasta
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skipanaruppskotið, kostnaðarmetingar o.a. Bygginevndin er í fer við at leggja seinasta hond
á viðgerðina og er endaligt tilmæli ávegis.
Sí hjálagt skjal við skipanaruppskotinum.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórnin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at umrøða framløguna.

Mentamálanevndin 17. juni 2019: Umrøtt.
Býráðsfundur 20. juni 2019: Tikið av skrá.
Mentamálanevndin 24. juni 2019: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Bygginevndin (Serstaka nevndin fyri at fyrireika nýggjan svimjihyl) hevur á fundi 28. juni 2019
samtykt hjálagda skipanaruppskot. Tó so at bygginevndin ynskir at ráðgevin í víðari
tilgongdini kemur við eini nøktandi takloysn, umframt kemur við uppskotum til møguligar
sparingar og hvussu bygningurin kann fáa ein enn betri orkuprofil. Í mun til viðgerðina
seinast, er uppskotið rættað til við støði í samtyktunum í málinum í nov-des. 2018.
Harumframt hevur ráðgevin saman við bygginevndini gjøgnumgingið málið við eini longri røð
av áhugapørtum innan svimjing t.e. skúlar, dagstovnar, feløg, sersamband, KVF etc. og
rættað ymiskt til. Sbrt. galdandi mannagongdum skal skipanaruppskot í byggiverkætlanum
góðkennast í avvarðandi nevnd, fíggjarnevnd og býráði.
Eisini er uppskotið viðgjørt við altjóða svimjisambandið FINA saman Svimjisambandi
Føroya – sí hjálagt teirra metingar. Bygginevndin metir, at verkætlanin er slóðbrótandi og
kann vera ein framtíðartryggjaður karmur um alskyns svimjivirksemi langt fram í tíðina og
eisini gera tað møguligt at bjóða seg fram til eina røð av fleirlanda svimjikappingum.
Við støði í skipanaruppskotinum er gjørd kostnaðarmeting, sí hjálagt.
Tilmæli
Trivnaðarstjórin,
leiðarin
á
verkætlanardeildini
og
mentamálaleiðarin
mæla
mentamálanevndini til at samtykkja hjálagda skipanaruppskot og at beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Ískoyti:
Byggiskráin fyri langhylin fevnir ikki um at víðka um skiftirúms- og brúsuviðurskiftini.
Skipanaruupskotið leggur upp, at øll almenn atkomu- og skiftirúmsviðurskifti framhaldandi
verða í verandi høll.
Sum upplýst í málinum til býráðsviðgerðina í desember 2018 viðvíkjandi
ráðgevarasáttmálanum, fer nýggja høllin at hava økt virksemi og økt tal av brúkarum við sær.
Metast má týðandi eisini við atliti at víðari prosjekteringini, at fingið verður til vega uppskot til
rúmari umstøður til skifting og brúsu v.m. hjá brúkarum sum heild og hjá brúkarum við
rørslutarni, og sum á nøktandi hátt megnar at taka ímóti økta virkseminum. Útreiðslur til hesa
bygging liggur uttanfyri kostnaðarmetingina fyri langhylin annars.
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Til tess at fáa uppskot til vega skal roknast við ávísum útreiðslum til ráðgeving v.m. Mælt
verður til at geva umsitingini heimild til at biðja um tilboð hesum viðvíkjandi.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at fáa til vega ítøkiligt uppskot til rúmari
umstøður til skifting og brúsu v.m. hjá brúkarum sum heild og hjá brúkarum við rørslutarni,
sum á nøktandi hátt megnar at taka ímóti økta virkseminum, og at umsitingin fær heimild til at
biðja um tilboð til ráðgeving hesum viðvíkjandi.
Mentamálanevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum um at samtykkja
skipanaruppskotið og tilmælinum um at fáa til vega uppskot til rúmari umstøður til skifting og
brúsu, og at umsitingin fær heimild at biðja um tilboð til ráðgeving hesum viðvíkjandi. Málið at
beina í býráðið um fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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186/19 Gera ymisk átøk undir Kongavarða, Argir
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Býráðsfundur
5 Tekniska nevnd
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur
8 Byggi- og býarskipanarnevndin
9 Fíggjarnevndin
10 Býráðsfundur

Fundardagur
10.04.2018
18.04.2018
24.04.2018
04.07.2018
27.11.2018
28.11.2018
29.11.2018

Málnr.
21/18
114/18
91/18
176/18
73/18
333/18
281/18

03.07.2019
04.07.2019

214/19
186/19

Journalnr.
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2
18/01334-2

Upprunin til málið:
Í sambandi við søluna av grundøkjum undir Kongavarða, er partur av sølupeninginum
oyramerktur til at gera ymiskar manglar og ábøtur í økinum. Áheitan er komin frá
eigarafelagnum undir Kongavarða, um ymisk ítøkilig átøk.
Lýsing av málinum – samandráttur
Átøk ið ynski er um at fáa gjørd eru: Asfaltering og at fáa gongu- og súkklubreyt gjørda frá
innkoyringini til býlingin og inn. Eisini skulu gerast 36 parkeringspláss inni frá vegnum.
Spælipláss, sum eigarafelagið skal standa fyri at gera, skal gerast eystanfyri
íbúðarblokkarnar, alt sambært uppskot 18/01334-1.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
Kommunan hevur selt part, uml. 5500 m2, av matr. nr. 255 a fyri 3 mill. Ætlanin er at brúka
hesa upphædd til omanfyri nevndu átøk. Peningurin er tøkur á kt. 6175
Raðfesting er gjørd fyri tøka peningin, ið er kr. 3.000.000,-.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Fyri ávís
Tórshavn økir í
ar
kommunu
kommunu ni

Fyri ávísar
samfelagsból
kar ella
felagsskapir

Fyri
vinnun
a
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Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar
avleiðingar
Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

nei
nei

nei
nei

nei
nei
ja

Nei
nei

ja

nei

nei

nei

Nei ☐

Tilmæli:
Virkandi tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at peningurin verður brúktur av kt. 6175 at
gera asfaltarbeiðið liðugt, at gera 36 P-básar og veita stuðul til at gera spælipláss eystan fyri verandi
íbúðarblokkar.

Tekniska nevnd 10. apríl 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. apríl 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 24. apríl 2018: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 04. juli 2018: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
Ískoyti:
Arbeiðið varð bjóðað út til hesi feløg um at geva undirhondstilboð. Útbjóðingartilfarið innihelt
30 p-básar, hetta tí við 3 x 12 p-básum varð ov langt millum gøtuljós.
1) Articon P/f
2) Jóan Petur Vang Sp/f
Bæði tilboðini komu inn.
a) Articon P/f
b) Jóan Petur Vang sp/f

kr. 1.988.435,00
kr. 2.113.855,50

Sp/f Ráð stóð fyri útbjóðingini og at eftirhyggja tilboðini.
Metingin frá ráðgeva ljóðaði uppá kr. 1.551.040,00, og lægra tilboðið var sostatt nakað
hægra enn kostnaðarmetingin. Asfaltarbeiði av verandi vegi var ikki íroknað, og skal eftir
ætlan gerast einaferð seinni í 2019.
Umsitingin hjá TK hevur hugt eftir tilboðnum, og tekniska deild mælir til at finna sparingar í
tilboðnum. Eftirfylgjandi hava samráðingar verið millum umboð frá Articon P/f og teknisku
fyrisiting, og tilboðsupphæddin er komin niður á 1.711.394,49 uttan mvg. Hetta verður gjørt
við at gera nakrar broytingar, soleiðis at gongubreyt á 2 metrar verður øðrumegin.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin og leiðarin fyri verkætlanardeildini mæla til at taka undir við nýggjari
tilboðsupphædd frá Articon P/f, undirskriva arbeiðstakarasáttmála og beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina. Játtanin til verkætlanina er áður samtykt og er tøk á L81033.
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Tekniska nevnd 27. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 28. november 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina
málið í býráðið.
Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Arbeiðið at gera átøk undir Kongavarða, herundir m.a. parkeringspláss og øki til spælipláss
er nú liðugt.
Ymisk arbeiði, sum ikki vóru við í ætlanini, eru eftir at gera, herundir m.a. innrætting av
spæliplássi og ferðslutrygdarlig átøk, tað er upplyftar flatur, gonguteigar við ljósi o.a.
Á økinum har NN Holding skulu byggja íbúðir, er nógv mold er komin at liggja. Moldin er frá
aðrari bygging á staðnum.
Viðvíkjandi íbúðarbygging hjá NN Holding, verður víst til mál nr. 18/01973 Íbúðarbygging
undir Kongavarða.
Tilmæli
Kommunustjórin og tekniski stjórin mæla til, at peningurin sum kemur inn fyri søluna av
økinum til NN Holding, kr. 1.600.000, verður játtaður til omanfyri nevndu átøk undir
Kongavarða og at beina málið í býráðið.

Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass,
tekur undir vi tilmælinum.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, tekur ikki undir vil tilmælinum
og mælir frá at selja til N.N. Holding, og at peningur til omanfyrinevndu átøk verður játtaður
av 6275, fríðkan av býnum.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Atkvøtt varð um tilmæli frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið
varð samtykt við 7 atkvøðum fyri og 5 ímóti.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrin Frýdal, Jógvan Arge, Turid Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Ímóti atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg
Dam og Annfinn Brekkstein.
[Lagre]
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187/19 Bátahylur í Álakeri
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur
4 Vinnunevndin
5 Vinnunevndin
6 Fíggjarnevndin
7 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2019
23.01.2019
31.01.2019
06.06.2019
27.06.2019
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
3/19
4/19
6/19
36/19
40/19
217/19
187/19

Journalnr.
19/00083-1
19/00083-1
19/00083-1
19/00083-1
19/00083-1
19/00083-1
19/00083-1

Upprunin til málið: Upprunin til málið:
Býráðið hevur í fíggjarætlanini fyri 2019 avsett 2 mió kr til at fyrireika bygging av bátahyli í
Álakeri.
Tað hevur verið tørvur á fleiri bátaplássum í Tórshavn í nógv ár. Við ársenda 2018 vóru tað
200, sum stóðu á bíðilista til bátapláss, og sum øll hava goldið kr. 2.000 í depositum.
Lýsing av málinum – samandráttur
Í Tórshavn og á Argjum eru tilsamans 550 bátapláss. Tað hava ymiskar ætlanir verið frammi
um at gera bátahavn, men ongin hevur borið á mál.
Síðani simuleringar vóru gjørdar av bátahyli í Álakeri í 2006, er havnarlagið nógv útbygt, og
tann nýggi molin kemur nógv longur vestur. Simuleringar vísa, at havnaútbyggingin betrar um
kyrruna í Álakeri.
Nýggj simulering eigur at verða gjørd, áðrenn farið verður víðari.
Lógir, ásetingar o.a.
Í byggisamtyktini er økið lagt av til havnarøki.
Tá bygt verður út á sjógv, skal loyvi fáast frá friðingarmyndugleikunum.
Umhvørvisstovan tekur støðu til árins- og umhvørviskanning.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
Tað er Tórshavnar kommuna, sum rindar fyri íløgur í smábátahavnir. Á fíggjarætlanini fyri
2019 eru avsettar 2 mió. til smábátahavn í Álakeri.
Metingar av einari bátahavn í Álakeri vísa, at tað verður pláss fyri millum 200- og 250 bátum,
alt eftir bátastødd og hvussu havnin verður skipað við flótibrúgvum.
Eitt tað fyrsta, sum má gerast, er at gera simulering av Álakeri, fyri at vita um- og hvussu tað
ber til at fáa tað kyrt. Kostnaðurin fyri at gera eina simulering er kr. 200.000
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Loyvi má fáast frá friðingarnevndini.
Umhvørvisstovan tekur støðu til árins- og umhvørviskanning.
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
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Skjøl
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☒

x

Nei ☐

Tilmæli:
Mælt verður til at gera byggiprogram.
Eisini verður mælt til at gera simuleringar, at fíggja av íløgum fyri bátahyl í Álakeri.

Vinnunevndin 14. januar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í
fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 23. januar 2019: Samtykt at taka undir við vinnunevndini.
Býráðsfundur 31. januar 2019: Einmælt samtykt.
Ískoyti:
Simuleringar:
DHI hevur gjørt simuleringar.
Longri brimgarðurin er, sum verjir bátahylin, kyrrari verður í bátahylinum. Royndir eru gjørdar
við 3 ymiskum longdum.
Í fyrsta uppskotinum er innsiglingin til bátahylin 70 m, í næstu royndini er innsiglingin 50 m
breið og í triðja uppskotinum er innsiglingin 30 m breið.
Smælari innsiglingin er, betur verður kyrran í bátahylinum, men munurin á kyrruni har
innsiglingin er ávikavist 50- og 30 metur er lítil.
Simuleringar er gjørdar við at samanbera kyrruna av verandi bátaplássum í Havn, við
bátaplássini í nýggju bátahavnini í Álakeri.
Um tann loysnin, har innsiglingin er 50 metur verður vald, sigur simuleringin, at kyrran verður
eins góð og miðal kyrran er við bátaplássini á Skálatrøð.
Ein leinging av molanum upp á 20 metur er mett at kosta kr. 1,5 mió
Byggiprogram (úrdrag):
Umleið 230 bátapláss, sum øll eru við flótibrúgvar.
Brúgvar og bátabummar vera av sama slagi, sum nýggjasta brúgvin á Skálatrøð.
Økið á landi verður víðka við 2.000 m2.
Fram við sjóvarmálanum verður gjørdur ein 120 m langur grótskrái upp til lendið omanfyri.

Blað nr.: 787
Býráðsfundur
04. juli 2019

Formansins merki:

Neyðugt verður at dýpa eitt umleið 100 m stórt øki útfyri neystini á vestaru síðu á Álakersvík
niður á 2 m dýpi.
210 m langt grótkast, sum er 4 m. høgt.
Nýggjur dráttur til kappróðrarbátar.
Streymúttøk og vatn til bátar, verður á øllum brúgvunum.
Arbeiðið verður boðið út í innbodnari licitatión.
Licitatión í februar 2020.
Arbeiðið liðugt í apríl 2022.
Loyvir:
Loyvi má fáast frá friðingarnevndini.
Byggisamtyktin má regulerast.
Byggiloyvi.
Tilmæli: Havnarmeistarin mælir til:
at taka undir við byggiskránni, dagfest 20-05-2019,
at projektera og bjóða arbeiðið út
at søkja um, og fáa neyðug loyvir.
Vinnunevndin 06. juni 2019: Tikið av skrá.
Ískoyti:
Tá projekteringin er liðug, er kanska rættast at leggja málið aftur fyri nevndina, har støða
verður tikin til at bjóða arbeiðið út.
Kommunan hevur í fíggjarætlanini fyri 2019 avsett 2 mió til smábátahavn í Álakeri.
Avsett í fíggjarætlan 2019:
2.000.000
Brúkt til simuleringina
112.000
Flutt til bylgjubrótara í Kaldbaksbotni
345.000
Eftir til projektering og fyrireiking
1.543.000
Tilmæli: Havnarmeistarin mælir til:
at taka undir við byggiskránni, dagfest 20-05-2019
at projektera
at søkja um, og fáa neyðug loyvir.
at játta í mesta lagi kr. 1.543.000 til projektering og fyrireiking
Vinnunevndin 27. juni 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið
umvegis fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Samtykt at taka undir við Vinnunevndini og beina málið í
býráðið.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Einmælt samtykt.
[Lagre]
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188/19 Nýggj høli til rakstrarstovn við Oyggjarvegin matr. nr. 1230b
Viðgjørt av
1 Fíggjarnevndin
2 Býráðsfundur
3 Býráðsfundur
4 Tekniska nevnd
5 Fíggjarnevndin
6 Býráðsfundur

Fundardagur
25.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
03.07.2019
03.07.2019
04.07.2019

Málnr.
48/19
46/19
54/19
45/19
218/19
188/19

Journalnr.
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1
19/00691-1

Upprunin til málið:
Í sambandi við umskipan av teknisku deild, við at leggja allan raksturin í ein stovn, hevur
tekniski stjórin reist málið.
Lýsing av málinum – samandráttur
Í norðurendanum av maskinhøllini við Oyggjavegin eru uppsettar bingjur, har formenninir
hava skrivstovu. Sum víst á í fleiri ár, so eru hølini í sera vánaligum standi og eiga at verða
gjørd av nýggjum sum skjótast.
Í sambandi við ætlanina at gera ein rakstrarstovn, at taka sær av øllum rakstri á tekniska
økinum í Tórshavnar kommunu, hevur umsitingin gjørt eina tørvslýsing sum vísir, at brúk er
fyri at byggja ein nýggjan bygning uppá 120 m2 í tveimum hæddum, íalt 240 m2.
Innrætting:
- Inngongd og móttøka
- Skrivstovur til starvsfólk
- Køkur og matarstað
- Umklæðing, wc/brúsa, vaskimaskina
- Gongir, trappa v.m.
Útbjóðing og tíðarætlan:
Ætlanin er at bjóða arbeiðið út í høvuðsarbeiðstøku, soleiðis arbeiðið kann byrja sum skjótast
og verða liðugt í ár.
Lógir, ásetingar o.a.
Matr. nr. 1230b liggur í umráðispartinum B4 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar
kommunu, har ásetingarnar m.a. eru:
Loyvt er einans at byggja hús til vinnuvirki, verkstaðir og tílíkt og til tænastuvirksemi, ið
hava samband við hesi.
Virkini í hesum umráðispartinum skulu kunna flokkast í umhvørvisflokkunum 2 til 4
sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Ongin frávik
Umhvørvisárin
Verður viðgjørt eftir umhvørvistigi 2-3
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
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Húsaumsitingin hevur verið við til at gera uppskot til byggingina.
Skjøl
19/00691-3 Tørvslýsing og kostnaðarmeting
19/00691-2 Støðumynd
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

Umsitingaravleiðingar

Fyri
Tórshavnar
kommunu
X

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

X

Fíggjarligar avleiðingar:
Ja ☒ Nei ☐
Bygningurin verður mettur til at kosta kr. 5.000.000 íroknað 6,25% mvg og fast innbúgv.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til:
- at verandi skúrðar við endan á høllini við Oyggjavegin verða tiknir niður og nýggjur
bygningur á 2 x 120 m2 bygdur á staðið.
- at arbeiðið verður boðið út í høvuðsarbeiðstøku, soleiðis arbeiðið kann byrja sum skjótast
og verða liðugt í ár.
- at játtaðar verða kr. 5.000.000 til arbeiðið.

Fíggjarnevndin 25. februar 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 5 mió av
tøkum pening til arbeiðið og beina málið í býráðið.
Býráðsfundur 28. februar 2019: Einmælt samtykt.
Býráðsfundur 14. mars 2019: Einmælt samtykt við aðru viðgerð.
Ískoyti:
Tilboðini uppá nýggju hølini við Oyggjarvegin eru innkomin. Kostnaðurin fyri hesi hølini er kr.
2,2 mió. hægri enn verandi meting, ið var 5 mió. kr. Í báðum teimum innkomnu tilboðunum er
bygningurin størri enn ætlað, og hetta ger eina hækking í kostnaðinum. Harumframt eru eisini
komin fleiri rúm, ið ikki vóru íroknað verandi meting t.d. vesi til rørslutarnað o.a.
Tilmæli:
Tekniski stjórin mælir til:
- at játta kr. 2,2 mió. av karminum L00001 á konto 8175, til konto 6175, L61025 Nýggj
høli við Oyggjarvegin, til nýggju hølini við oyggjarvegin, og
- at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
Tekniska nevnd 03. juli 2019: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Gunvør Balle og Bogi
Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum.
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson, atkvøður blankt.
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Fíggjarnevndin 03. juli 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun
Kass, tekur undir við teknisku nevnd og beinir málið í býráðið.
Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, atkvøður blankt.
Býráðsfundur 04. juli 2019: Fyrst varð atkvøtt um uppskotið frá Annfinni Brekkstein, um at
beina málið aftur í teknisku nevnd, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 7 atkvøðum ímóti.
Fyri atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg Dam
og Annfinn Brekkstein.
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Turid Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Síðani varð atkvøtt fyri meiriluta samtyktini í fíggjarnevndini, ið var samtykt við 7 atkvøðum
fyri, og ongari ímóti og 5 blonkum atkvøðum.
Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jógvan Arge, Turid Horn,
Bogi Andreasen og Bergun Kass.
Blankt atkvøddu: Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Bjørg
Dam og Annfinn Brekksein.
[Lagre]
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FUNDURIN LOKIN KL. 10.30
GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

____________________
Annika Jacobina Olsen

____________________
Helena á Dam Neystabø

____________________
Tróndur Sigurðsson

____________________
Bogi Andreasen

____________________
Annfinn Brekkstein

____________________
Marin Katrina Ragnarsdóttir
Frýdal

____________________
Bjørghild Djurhuus

____________________
Gunvør Balle

____________________
Turið Horn

____________________
Bergun Kass

____________________
Bjørg Dam

____________________
Jógvan Arge

____________________
Odd Færø

