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MÁL FYRI OPNUM HURÐUM, kl. 18.00:

Býráðsformaðurin setti fundin og las upp dagsskránna.

78/05

200500038
Mál beind í nevndir.
Býráðið 21. apríl 2005: Tikið til eftirtektar.

79/05

200500458
Broyting av byggisamtyktini fyri Kollafjørð soleiðis at F-vinnuøki á
Oyrareingjum verður broytt til B1-havnaøki.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Í 2004 var samtykt at broyta byggisamtyktini fyri Kollafjørð soleiðis, at heitini og
ásetingarnar fyri tey ymisku økini verða tey somu sum í almennu byggisamtyktini
fyri Tórshavnar kommunu (j. nr. 200400613).
Í hesi broytingini var omanfyri nevnda øki á Oyrareingjum broytt frá F-vinnuøki
til B3-vinnuøki.
Henda broyting er enn ikki endaliga góðkend í Innlendismálaráðnum.
Tilmæli:
Býararkitekturin mælir til, at byggisamtyktin fyri Kollafjørð verður broytt sambært kortskjali.
Byggi- og býarskipanarnevndin 7. mars 2005: Ein minniluti, Leivur Hansen,
mælir til at taka undir við býararkitektinum, og at beina málið í kollfjarðarnevndina.
Ein meiriluti, Jógvan Arge, Elin Lindenskov, Sjúrður Olsen og Bjarti Mohr,
samtykti at beina málið í kollfjarðarnevndina.
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Kollfjarðarnevndin 14. mars 2005: Samtykt at mæla til at taka undir við býararkitektinum.
Tilmæli:
Býararkitekturin mælir til, at byggisamtyktin fyri Kollafjørð verður broytt sambært kortskjali.
Byggi- og býarskipanarnevndin 17. mars 2005: Samtykt at taka undir við
tilmælinum frá býararkitektinum og at broyta byggisamtyktina sambært kortskjal
dagfest 17. mars 2005.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

80/05

200500380
Víðkan av havnaøkinum - Oyrareingir.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Á fundi í havnarnevndini tann 29. oktober 2004 var umsókn frá skipafelagnum
Samskip til viðgerðar. Felagið vil byrja regluliga sigling við farmi upp á Tórshavnar havn og søkir grundøki til bygging av pakkhúsi og um leigu av einum 1520.000 m2 stórum bingjuøki.
Tórshavnar havn kann ikki vísa á nakað tøkt pláss. Bingjuøkið á Eystaru bryggju
verður leigað út til verandi skipafeløg, og onki pláss er til pakkhús.
Fyri ikki at nokta Samskip pláss, er avtala gjørd við Samskip um, at teir leiga eitt
bingjuøki á Viðarnesi upp á 2.500 m2.
Hetta er avgjørt at rokna sum ein fyribils loysn, sum bert kann nýtast eitt heilt stutt
tíðarskeið.
2 frágreiðingar eru gjørdar um framtíðar útbyggingar, onnur í 2003 og hin í 2004.
Hesar frágreiðingar peika á Oyrareingir sum besta boð upp á eina framtíðar
farmaflutningshavn.
Sum økið á Oyrareingjum liggur beint nú, er tað umleið 35.000 m2. Hetta økið er
sostatt nóg stórt at nøkta tann bráneyðuga tørvin.
Tørvurin á framtíðar havnaøki er trupul at meta um, men møguleiki er at víðka
økið á Oyrareingjum upp til millum 200-300.000 m² alt eftir, hvør loysn verður
vald.
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Tilmæli:
Havnameistarin mælir til, at havnameistarin setir programmbólk, sum ger byggiprogramm at leggja aftur fyri nevndina.
Havnanevndin 15. november 2004: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Úrdrag úr byggiprogrammi j. nr. 200500324.
Tórshavnar havn og byggideildin hava saman mannað programmbólkin.
Tað verður dentur lagdur á, at byggingin tekur hædd fyri umhvørvinum og eftir
umstøðunum fellur væl til lendið.
Byggingin er ein partur av einari heildarætlan
Talan er um eina bryggju sum er 150 m long. Økið sum liggur uppat er 25.000 m2,
sum er ein partur av verandi øki á Oyrareingjum.
Dýpið við bryggjuna verður umleið 12 m.
Á økinum verða annars gjørdar allar neyðugar installatiónir, so sum ljós, vatn o.a.
Á umtalaða økinum er ætlanin at leiga ein part av økinum út til bygging av pakkhúsið.
Í fyrsta umfari verður koyrt til økið eftir verandi vegi, men ætlanin er at flyta
innkoyringina
Projektið, sum er mett at kosta 45 mió., skuldi kunna verið liðugt á vári 2006.
Tilmæli:
Havnameistarin mælir til at taka undir við byggiprogramminum, og at beina málið
víðari sambært mannagongd fyri verkætlanir hjá havnanevndini.
Havnanevndin 7. februar 2005: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Eisini samtykt at hava ástaðarfund á Oyrareingjum.
Kollfjarðarnevndin 14. februar 2005: Meðan hetta mál var viðgjørt, vóru
Leivur Hansen og Jónsvein Lamhauge við á fundi.
Mælt verður til at taka undir við byggiprogramminum, og at málið verður lagt fyri
ein kunnandi fund í Kollafirði.
Ískoyti:
Byggiprogrammið verður lagt fram á fundinum.
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Byggi- og býarskipanarnevndin 7. mars 2005: Málið varð framlagt og umrøtt.
Ein meiriluti, Jógvan Arge, Elin Lindenskov og Sjúrður Olsen, samtykti, at málið
verður uppafturtikið, tá málið hevur verið framlagt á almennum fundi í Kollafirði.
Ein minniluti, Leivur Hansen og Bjarti Mohr, mælti til at taka undir við
Kollfjarðanevndini.
Tilmæli:
Havnameitarin mælir til at gera projektuppskot at leggja aftur fyri havnanevndina.
Eftirfylgjandi verður ástaðarfundur fyri nevndini, og borgarafundur hildin í
Kollafirði um ætlanina.
Havnanevndin 7. mars 2005: Samtykt at hava ástaðarfund á Oyrareingjum
aftaná á Langasandi.
Eisini samtykt at hava kunnandi fund fyri kollfirðingum um ætlaðu havnaútbyggingina á Oyrareingjum.
Ískoyti:
Kunnandi fundur hevur verið í Kollafirði 14. mars 2005, har kunnað varð um
verkætlanina.
Tilmæli:
Býararkitekturin mælir til, at nevndin góðkennir byggiskránna, og sendir málið til
víðari nevndarviðgerð, vísandi til mannagongd fyri verkætlanir hjá Tórshavnar
kommunu.
Byggi- og býarskipanarnevndin 17. mars 2005: Nevndin tekur undir við
tilmælinum um byggiskránna fyri 1. stig av havnarbygging á Oyrareingjum.
Nevndin heitir á býráðið um at skunda undir Landsverk um nýtt vegasamband
millum tunnilsvegin og ætlaðu bingjuhavnina og ídnaðarøkið og leggur dent á, at
fyrilit verður tikið fyri náttúruni og ósanum.
Tekniska nevnd 7. apríl 2005: Nevndin samtykti at taka undir við samtyktini hjá
byggi- og býarskipanarnevndini tann 17. mars 2005.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu. at taka undir við byggiog býarskipanarnevndini 17. mars 2005.
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9900366
Viðvíkjandi uppskoti til ískoyti til § 5 í upptøkureglunum til dagansingarstovnarnar og kommunalu dagrøktina í Tórshavnar kommunu.
Lýsing av málinum – samandráttur:
Kommunan fær tíðum áheitan frá foreldrum, ið hava í hyggju at flyta í Tórshavnar
kommunu, um at fáa børnini skrivað á bíðilista, ella at fáa tilskrivað tíðina, tey
hava staðið á bíðilista í kommununi tey flyta úr. Higartil hevur hetta ikki borið til,
tí upptøkureglurnar lata ikki upp fyri hesum møguleika.
Í § 4 í løgtingslóg fyri dagstovnar og dagrøkt stendur: Foreldur ella verji at
børnum í søkja um dagstovna- – ella dagrøktarpláss í tí kommunu, har barnið er
skrásett búgvandi. Kommunan kann tó loyva barni pláss, sum ikki er skrásett í
kommununi.
Kommunan hevur seinastu árini økt munandi um talið á vøggustovu- og barnagarðsplássum. Hetta hevur stytt bíðitíðina hjá foreldrum at fáa eitt ansingarpláss,
og er tíðin nú komin at geva foreldrum, ið hava í hyggju at flyta í kommununa,
møguleika at skriva seg á bíðilista. Skotið verður tí upp at broyta § 6 í upptøkureglunum til barnaansingina hjá Tórshavnar kommunu soljóðandi:
Fyri at koma á bíðilista skal barnið vera skrásett búgvandi í kommununi, tó kunnu
ættleidd børn koma á bíðilista, tá foreldur, ið ættleiða, kunnu vísa váttan, at
teimum er ávíst serstakt barn. Eisini kunnu foreldur, ið hava í hyggju at flyta í
Tórshavnar kommunu, skriva seg á bíðilista 6 mánaðir, áðrenn flutt verður í
kommununa.
Mentamálanevndin 6. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at grein 5 í
upptøkureglunum verður soljóðandi:
”Fyri at koma á bíðilista skal barnið vera skrásett búgvandi í kommununi, tó
kunnu ættleidd børn koma á bíðilista, tá foreldur, ið ættleiða, kunnu vísa váttan, at
teimum er ávíst serstakt barn. Eisini kunnu foreldur, ið hava í hyggju at flyta í
Tórshavnar kommunu, skriva seg á bíðilista 6 mánaðir, áðrenn flutt verður í
kommununa.”
Býráðið 21. apríl 2005: Fyrst var atkvøtt um broytingaruppskotið hjá Jan
Christiansen um at býta grein 5 í tvey.
Fyri atkvøddu: Beate L. Samuelsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin K. Frýdal, Katrin D. Jakobsen og Elin Lindenskov.
Annika Olsen, Bjarti Mohr og Sjúrður Olsen greiddu ikki atkvøðu.
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Uppskotið fall við 3-7.
Síðani var atkvøtt um tilmælið hjá mentamálanevndini.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin K. Frýdal, Katrin D. Jakobsen, Elin Lindenskov, Annika Olsen,
Bjarti Mohr, Beate L. Samuelsen og Sjúrður Olsen.
Ímóti atkvøddi Jan Christiansen.
Høgni Mikkelsen atkvøddi ikki.
Samtykt við 11-1.
Jan Christiansen ynskti at fáa at viðmerkt, at av tí at barnaansingartørvurin ikki er
nøktaður, verður ikki mett rætt, at fólk, sum ikki eru búgvandi í kommununi,
kunnu fáa børn síni á kommunala bíðilistan.

82/05

200500402
Val av 3 limum í býarsavnsnevndina
Sambært viðtøkunum hjá býarsavninum velur býráðið 3 limir í nevndina.
Valskeiðið er 4 ár og fylgir valskeiðinum hjá býráðnum.
Býráðið 17. februar 2005: Tikið av skrá.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at velja hesi 3 í nevndina:
Andras Mortensen
Gullu Øregaard
Jógvan Arge
Mentamálanevndin 6. apríl 2005: Samtykt at taka undir við tilmælinum og
senda málið í býráðið.
Býráðið 21. apríl 2005: Vald vóru Elin Súsanna Jacobsen, Andras Mortensen og
Jógvan Arge.
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200402494
Vøggustovu- og barnagarðsaldur
Lýsing av málinum – samandráttur:
Stutt eftir at kommunan byrjaði at umsita dagstovnarnar burturav á sumri 2000,
var farið undir at fyrireika eina nýggja skipan til bíðilistan, tí gamla skipanin
virkaði illa og var ikki tíðarhóskandi.
Skal ein tílík skipan virka eftir ætlan, er neyðugt, at upplýsingarnar eru sera
neyvir, eisini tá um aldur á vøggustovu- ella barnagarðsbørnum ræður.
Tá børnini vórðu tikin upp summarið 2003, var reglan tann at børn fødd 1. januar
til 31. desember í upptøkuárinum, vóru mett sum barnagarðsbørn alt upptøkuári,
tvs. at aldursbýti varð flutt frá 31. september til 31. desember. Ein ávís ónøgd
hevur verið um hetta, tí mett var at nøkur børn vóru ov ung til at fara í barnagarð
og áheitan kom frá starvsfólkum- og foreldraráðum um at venda aftur til gomlu
skipanina.
Skotið verður upp at reglan um aldurbýti á dagstovnum verður soljóðandi:
Vøggustovu- ella barnagarðsbørn:
Børn, ið fylla trý ár millum 1. januar og 31. oktober í upptøkuárinum, verða mett
sum barnagarðsbørn alt upptøkuárið.
Stovnsleiðarar kunnu, í samráð við foreldur, í hvørjum einstøkum føri gera av, um
barnið skal verða verandi í vøggustovu, tí tað ikki er búgvið at fara í barnagarð.
Eisini kunnu børn, ið fylla trý ár eftir 31. oktober, fara í barnagarð, um tey eru
búgvin til tess.
Galdandi vøggustovu- og barnagarðsgjald verður rindað av foreldrum og
kommununi, tá valt verður at flyta børnini í ávikavist vøggustovu ella barnagarð.
Skriv er sent øllum dagstovnunum í kommununi til hoyringar, har greitt er frá
omanfyrinevnda uppskoti, og er biðið um svar mánadagin tann 28. febr. 2005.
31 dagstovnar hava svarað, at tey taka undir við uppskotinum, meðan
Dagstovnurin í Hoyvík vísir til teirra skriv, dagf. 22.10.2004, har tey mæla til at
aldursmarkið verður flutt aftur til 1. aug.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við uppskotinum um
aldursbýti, sum nevnt omanfyri.
Henda broyting í aldursbýtinum førir við sær eina meirútreiðslu fyri kommununa í
rakstri uppá uml. 1,3 mió. kr. um árið, og uml. kr. 250.000 til útgerð í vøggustovurnar, tvs. at neyðugt verður við eini eykajáttan uppá 650.000 + 250.000 = kr.
900.000 fyri 2005.
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Mentamálanevndin 2. mars 2005: Samtykt at mæla býráðnum, um
fíggjarnevndina, til at taka undir við tilmælinum, og at reglan um aldursbýti á
dagstovnunum verður sett í upptøkureglurnar fyri dagansingarstovnarnar og
kommunalu dagrøktina í Tórshavnar kommunu.
Fíggjarnevndin 9. mars 2005: Gunnleyg Durhuus greiddi frá málinum.
Samtykt at senda málið aftur í mentamálanevndina fyri at fáa málið gjøllari lýst
serliga viðvíkjandi hølisviðurskiftunum.
Mentamálanevndin 6. apríl 2005: Umsitingin lýsti hølisviðurskiftini.
Nevndin vísir til samtyktina frá 2. mars 2005 og heitir á fíggjarnevndina um at
útvega fígging kr. 890.000,00, sum stendst av, at aldursmarkið verður flutt frá 31.
desember til 31. oktober.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan Arge og
Marin Katrina Frýdal, mælir býráðnum til at taka undir við mentamálanevndini at
fíggja við flyting av ikki nýttari játtan á konto 42 - Tannlæknastovuni.
Jan Christiansen tekur støðu á býráðsfundi.
Høgni Mikkelsen tekur ikki støðu í málinum.
Býráðið 21. apríl 2005: Fyrst var atkvøtt um uppskotið frá Høgna Mikkelsen um
at beina málið aftur í mentamálanevndina.
Fyri atkvøddu: Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur
Eyðunsdóttir, Marin K. Frýdal, Katrin D. Jakobsen og Elin Lindenskov.
Annika Olsen, Beate L. Samuelsen og Bjarti Mohr greiddu ikki atkvøðu.
Síðani var atkvøtt um tilmælið hjá mentamálanevndini.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin K. Frýdal, Katrin D. Jakobsen, Elin Lindenskov, Annika Olsen og
Beate L. Samuelsen.
Ímóti atkvøddu Sjúrður Olsen og Høgni Mikkelsen.
Jan Christiansen og Bjarti Mohr greiddu ikki atkvøðu.
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200400842
Fríðtíðarskúli og skúli til Hoyvíkar skúla
Lýsing av málinum – samandráttur:
Byggideildin hevur fingið til vega dispositiónsuppskot av skúla og frítíðarskúla til
1. og 2. flokk til Hoyvíkar skúla. Skúlin og frítíðarskúlin er 2-sporaður til umleið
96 børn. Hjálagt j. nr. 200400823.
Bygningurin verður tilsamans 710 m2 til støddar.
Grundvíddin verður 410 m2
Í sambandi við mál nr. 200300215 – Nýggjur fólkaskúli í Hoyvíkshaganum –
hevur mentamálanevndin 3. mars 2004 samtykt at byggja ein skúlabygning við
verandi Hoyvíkar skúla, sbrt. støðumynd, dagfest 3. mars 2004, sum skal kunna
hýsa yngstu flokkunum og frítíðarskúla, og samtykt at játta kr. 100.000,00 av
íløgujáttanini 2004 til gerð av dispositiónsuppskoti at leggja aftur fyri nevndina
skjótast gjørligt, og beina málið til byggideildina.
Við einum m2 uppá kr.15.265 verður samlaði kostnaðurin íroknað 6,25% mvg.
mettur at verða kr. 10.837.903.
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla nevndini til at góðkenna dispositiónsuppskotið við tíðarætlan, dagfest 25. juni 2004. Tað ber til at forcera tíðarætlanina
til skúlabyrjan, men tað hevur ein meirkostnað við sær.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og deildarleiðarin í mentamálum mæla til at taka undir við
tekniska stjóranum og býararkitektinum
Eisini verður mælt til, at kr. 2.150.000 verða játtaðar av íløguætlanini fyri 2004 og
kr. 8.700.000 av íløguætlanini fyri 2005.
Mentamálanevndin 7. september 2004: Nevndin samtykti at taka undir tilmælinum frá trivnaðarstjóranum og deildarleiðaranum í mentamálum og beina málið,
um fíggjarnevndina, í býráðið til samtyktar.
Fíggjarnevndin 16. september 2004: Samtykt at leggja málið fyri býráðið.
Býráðið 23. september 2004: Atkvøtt varð um tilmælið frá mentamálanevndini
7. september 2004, ið varð samtykt við 9 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Jan Christiansen, Jákup Suni Joensen, Høgni Mikkelsen, Bjarti
Mohr, Tórfinn Smith, Elin Lindenskov, Hildur Eyðunsdóttir, Jógvan Arge og
Leivur Hansen.
Greiddi ikki atkvøðu: Schumann Hjaltalin og Sjúrður Olsen.
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Ískoyti:
Jørð- og kloakk arbeiði varð boðið út í desember 2004 sum undirhondsboð. 2
tilboð komu inn, og vóru tey:
1. Andrias Berg SpF
2. P/F Maskinkoyring

kr. 614.120,- uttan MVG
kr. 751.206,- uttan MVG

Bygginevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Andrias Berg SpF.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka av tilboðnum frá Andrias
Berg uppá kr. 652.502,50 við MVG, sum verður tikið av íløgujáttaninum á
skúlaøkinum 2004.
Mentamálanevndin 17. februar 2004: Selmar Nielsen, arkitektur, greiddi frá
projektinum.
Samtykt at mæla býráðnum, um fíggjarnevndina, at taka av tilboðnum frá
Andriasi Berg sp/f uppá kr. 652.502,50 við mvg, sum verður tikið av
íløgujáttanini á skúlaøkinum 2004.
Fíggjarnevndin 19. januar 2005: Mikael Viderø, býararkitektur, og Unnie
Justinussen, ark., vóru á fundinum og greiddu frá málinum.
Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við mentamálanevndini.
Býráðið 27. januar 2005: Atkvøtt varð um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð
samtykt við 11 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur
Eyðunsdóttir, Katrin Dahl Jakobsen, Elin Lindenskov Beate L. Samuelsen, Høgni
Mikkelsen, Jan Christiansen, Bjarti Mohr og Annika Olsen.
Greiddu ikki atkvøðu: Marin Kathrina Frýdal og Sjúrður Olsen.
Ískoyti:
Lisitatión av høvuðsarbeiðstøkuni var mánadagin 14. mars 2005. Inn komu 4 tilboð:
1.
2.
3.
4.

Sp/f ÁTS v/ Karstin Vang,
Sp/f Valbjørn Dalsgarð
Articon
MT – Højgaard

kr. 7.190.787,00
kr. 7.498.611,00
kr. 7.982.246,73
kr. 10.264.129,00

Bygginevndin mælir til at taka av tilboðnum frá sp/f ÁTS v/ Karstin Vang.
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Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og
at leggja málið fyri býráðið um fíggjarnevndina. Peningur er játtaður á íløguætlanini á skúlaøkinum 2004 og 2005 (býráðssamtykt 23. sept. 2004).
Mentamálanevndin 6. apríl 2005: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

85/05

200402744
Útbygging av Kollafjarðar skúla
Tilmæli frá arbeiðsbólkinum til mentamálanevndina:
Arbeiðsbólkurin mælir mentamálanevndini til at samtykkja uppskotið til
byggiprogram og dispositiónsuppskot fyri útbygging av Kollafjarðar skúla, dagf.
januar 2003, tó við tí ískoyti, at 2. byggistig verður flutt eystureftir, og at ein
millumbygningur verður gjørdur millum verandi skúla og útbygningin.
Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og deildarleiðarin í mentamálum mæla til at taka undir við
tilmælinum frá arbeiðsbólkinum og at játta kr. 1 mió. av íløguætlanini 2003 til
projektering, kanningararbeiði og útbjóðing av 1. byggistigi og projektering av 2.
byggistigi.
Mentamálanevndin 5. februar 2003: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá
trivnaðarstjóranum og deildarleiðaranum í mentamálum og beina málið í býráðið.
Býráðið 20. februar 2003: Framlagt til kunningar.
Tilmæli:
Plandeildin mælir til at samtykkja nýtt dispositiónsuppskot, har tilbygningurin er
fluttur eystureftir við einum millumbygningi millum verandi skúla og tilbygningin.
Meirkostnaðurin av at flyta tilbygningin vestureftir er 1,1 mió. kr.
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Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamáladeildarleiðarin mæla til at taka undir við tilmælinum frá plandeildini.
Mentamálanevndin 24. juni 2003: Samtykt at góðkenna dispositiónsuppskotið,
dagfest 24. juni 2003, og at kostnaðarmetanin verður hækkað við 1,1 mió. kr.
Tilmæli frá byggideildini:
Í sambandi við projektgransking av verkætlanini fyri út- og umbyggingar av
Kollafjarðar skúla, var útbjóðingin av arbeiðinum eisini til viðgerðar.
Niðurstøðan av granskingini var, at eftirsum at tíðarskeiðið millum útbjóðingina
av námsfrøðiliga tænastudeplinum og útbjóðingin av tilbygninginum bert er fýra
mánaðir, so eru fleiri útbjóðingarumfør ikki til fyrimuns fyri byggiarbeiðið. Tí
heittu ráðgevarnir á byggideildina um at skipa soleiðis fyri, at tað bert var eitt
útbjóðingarumfar fyri allan skúlan.
Ráðgevararnir hava eisini gjørt vart við, at verður útbyggingin skipað í einum
útbjóðingarumfari, fór hetta at stytta um projekteringstíðarskeiðið og er tí góður
møguleiki fyri at bjóða øll arbeiðir út í góðari tíð, so vissa fæst fyri, at arbeiðið
byrjar 1. juni 2003 og harvið kann ein partur gerast í summarfrítíðini.
Bygginevndin fyri útbyggingina av Kollafjarðar skúla hevur á bygginevndarfundi
tann 5. november 2003 viðgjørt áheitanina og samtykti at mæla mentamálanevndini til at góðkenna, at bygginevndin í útbjóðingini av útbyggingini av
Kollafjarðar skúla skipar fyri einum útbjóðingarumfari í fakenterprisum.
Mentamálanevndin 19. november 2003: Samtykt at taka undir við tilmælinum
frá byggideildini.
Ískoyti:
Tann 9. juni var lisitatión fyri útbygging av Kollafjarðar skúla.
Tilmæli:
Bygginevndin mælir til at taka undir við tilráðingini frá ráðgevunum. Sí fylgiskjøl
1, 2 og 3.
Mentamálanevndin 30. juni 2004: Samtykt at mæla býráðnum, um fíggjarnevndina, at taka av fyriliggjandi tilboðum:
Byggitek
Litaval
Ansgar Hansen
LM Electric
Reno-Vent
Tilsamans

kr. 11.118.313,00
304.491,00
275.470,00
1.378.754,00
1.940.357,00
kr. 15.017.385,00
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Samlaði kostnaðurin fyri byggingina íroknað ráðgeving, innbúgv, óvæntað og
6,25% mvg verður 20,2 mió. kr.
Samtykt at játta 10,2 mió. kr. av íløgunum fyri skúlar 2004 og 9. mió kr. av
íløgunum fyri 2005.
Fíggjarnevndin 19. juli 2004: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 19. juli 2004: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
Ískoyti:
21. september 2004 varð fundur við Mentamálaráðið um um- og uppíbygging í
Kollafjarðar skúla.
Mentamálaráðið vísti á, at í sambandi við serundirvísing og rørslutarnað skulu
hesar umstøður verða í lagi.
• Atkomumøguleikar hjá rørslutarnaðum skulu verða soleiðis háttaðir, at tey
rørslutarnað skulu kunnu koma í skúla við rullistóli, skulu kunna fara runt í
skúlanum í rullistóli og serligt wc- rúm skal verða til rørslutarnað.
• Serundirvísing skal verða í mestan mun samskipað við vanligu undirvísingina.
Tá ið neyðugt er, at einstakir næmingar ella næmingabólkar fáa serliga
undirvísing, skal hetta verða í skúlastovuni ella í rúmi inn av skúlastovuni.
• Brík við brúsu skal verða á einum wc, so at umstøður eru, at næmingar, ið hava
ávíst brek, skulu kunna skifta í skúlatíðini.
• Førleikatarnaði skulu hava umstøður til rørsluvenjingar. Hetta kann eisini verða
samskipa við annan skúla í kommununi.
Sum sæst í undirstrikaða tekstinum, hevur mentamálaráðið sett nøkur serlig krøv
til t.d. umstøðurnar hjá fjølbrekaðum næmingum at kunna skifta í skúlatíðini, har
m.a. ein brík við brúsu skal verða.
Hesi krøvini eru nýggj í skúlabygging, og hevur mentamálaráðið ikki áður kunnað
um hetta krav. Tessvegna hevur ikki verið tikin hædd fyri hesum, tá ið farið var at
projektera skúlan. Hetta ger, at neyðugt verður at broyta projektið, m.a. annað at
flyta og umbyggja wc’ini til næmingar við serligum tørvi, soleiðis at umstøðurnar
hjá m.a. fjølbrekaðum næmingum eisini gerast virðiligar. Sí hjáløgdu tekning frá
21. februar 2005.
Kostnaðurin fyri hetta eykaarbeiði eru mettur at verða 121.125,- kr. (við mvg.)
Kollafjarðar skúli – leiguútreiðslur
Lýsing av málinum
Í Kollafjarðar skúla ganga 120 næmingar í 7 flokkum. Lærararnir eru 11.
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Fyrst í desember 2004 varð neyðugt at flyta 2 flokkar úr skúlanum, tí um hetta
mundið byrjaðu handverkararnir at arbeiða inni í verandi skúla, har skúlastovur
eru. Foreldur og leiðsla gjørdu vart við, at av heilsuávum og vegna natúrligan
larm frá arbeiðinum, kundi skúlagongd ikki verða í niðaru hæddini í skúlanum.
Ætlanin hjá bygginevndini var ongantíð, at næmingarnir skuldu flytast úr
skúlanum í byggitíðini, tí upprunaliga meiningin var, at tilbygningurin til
námsfrøðiliga tænastudepilin og nýggi tilbygningurin eystur móti ánni við 6
skúlastovum skuldi gerast fyrst, soleiðis at næmingarnir skuldu flyta í nýggja
byggingin, tá ið hann var liðugur, og síðani skuldi arbeiði byrja inni í skúlanum.
Tí er hædd ikki tikin fyri leiguútreiðslum í projektinum.
Fyri at arbeiði ikki skuldi steðga upp, m.a. tí at yvirflatuvatni frá ítróttarhøllini var
ein stórur trupulleiki, og tí at útiarbeiði hevur verið darvað av, at veðrið í vetur
hevur verið óvanliga ófantaligt, var neyðugt at broyta arbeiðstøkuna. Hetta gjørdi,
at umbyggingina inni í skúlanum byrjaði fyrr enn ætlanin var. Tí varð neyðugt at
finna onnur høli í bygdini til næmingarnar, tá ið inniarbeiði byrjaði.
Eftir at leigusáttmáli varð gjørdur við ávikavist Kollafjarðar Arbeiðarafelag og
KFUM & K skótarnar í Kollafirði, vóru 2 flokkar – 35 næmingar - fluttir í hesi
høli í bygdini.
Orsaka av, at tíðarætlanin fyri byggingina er broytt fleiri ferðir, verður neyðugt at
leiga hølini í bygdini eina tíð afturat.
Bygginevndin metir, at inntil allir næmingarnir einaferð til heystar/vetur aftur
kunnu hava sína dagligu skúlagongd í skúlanum, verða útreiðslurnar til húsaleigu
kr. 200.000,-.
Tilmæli frá bygginevndini:
Bygginevndin mælir mentamálanevndini til at játta:
Til húsaleigu
Høli til fjølbrekaðar næmingar

kr. 200.000,kr. 121.125,- v/mvg.

Til samans

kr. 321.125,-

Tilmæli:
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at taka undir við
tilmælinum frá bygginevndini og at játta kr. 325.000 afturat verandi játtan fyri
byggingina uppá 20,2 mió. kr., sum verður at taka av framfluttari íløgujáttan á
skúlaøkinum 2004.
Mentamálanevndin 6. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum, um fíggjarnevndina, at taka undir við tilmælinum.
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Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
mentamálanevndini.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

86/05

200200721
Miðstaðargøta/-øki í Hoyvíkshaganum
Lýsing av málinum - samandráttur:
Umsitingin hevur saman við ráðgeva latið gera projekt við kostnaðarmeting og
tíðarætlan fyri vegarbeiðið við veitingum av mistaðargøtuni Karlamagnusarbreyt.
Í uppskotinum eru viðurskifti viðv. busskoyringini viðgjørd og mett verður, at
eingin busskoyring eigur at koyra eftir mistaðargøtuni. Arbeiðsøkið, ið talan er
um, er frá komandi Torginum við Kirkjustrætið og niðan til vegamótið til útstykkingina Hoyvíkshaga Suður.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til:
at
at
at
at

taka undir við fyriliggjandi projekti (j. nr 200200721/26)
leggja málið fyri byggi- og býarskipanarnevndina
leggja málið fyri fíggjarnevndina
bjóða arbeiðið út í innbodna lisitatión.

Tekniska nevndin 3. mars 2005: Nevndin samtykti at halda felagsfund við
byggi- og býarskipanarnevndina í komandi viku.
Tekniska nevnd & byggi- og býarskipanarnevndin 9. mars 2005: Nevndirnar
samtyktu at taka undir við fyriliggjandi projekti j. nr. 200200721/26 og beina
málið í fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
teknisku nevnd og byggi- og býarskipanarnevndini og at fíggja 1/3 upp til kr.
5.000.000 av konto 90 og at leggja upp til kr. 10.000.000 út av samlaðu kostnaðarmetingini uppá kr. 15.000.000.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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200400389
Nýtt vatnreinsiverk í Havnardali
Lýsing av málinum:
Orsakað av at býurin veksur og fyri at drýggja um vatnið í Villingardalsbrunninum, er ynski frá teknisku deild at fáa nýtt og størri reinsiverk úti í
Havnardali.
17. juni 2004 játtaði fíggjarnevndin kr. 365.000 til forkanningar og gerð av
byggiprogrammi, og er ein internur arbeiðsbólkur, Boði Haraldsson, Michael
Jacobæus, Robert Thomassen og Viggo Christiansen komnir á mál við hesum.

Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin og deildarleiðarin fyri vatn- & gøtuljósdeildini mæla til at
játtaðar verða kr. 400.000,- av íløgum fyri 2005 til at gera dispositiónsuppskot og
forprojekt til nýtt reinsiverk í Havnardali.
Tekniska nevnd 7. apríl 1005: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum
hjá býarverkfrøðinginum og deildarleiðaranum fyri vatn- & gøtuljósdeildini.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
teknisku nevnd.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

88/05

200102548
Vatnbyrging í Kollafirði
Lýsing av málinum:
15. november 2001 varð samtykt at fara undir at gera skitsu-projekt til nýggja
vatnbyrging í Kollafirði, og vóru kr. 500.000 játtaðar til endamálið.
Tað vísti seg skjótt, at neyðugt var við jarðfrøðiligum royndarboringum fyri at fáa
nøktandi upplýsingar, og er hetta ein orsøk til, at málið er blivið so drúgt.
Eisini var av hesi orsøk neyðugt at hækka játtanina við kr. 135.000.
Um forprojektið, sum nú er liðugt, kann í stuttum sigast, at tað mælir til:

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ
21. apríl 2005

1.
2.
3.
4.
5.

Blað nr.:

6148

Formansins merki:

Byrgingin verður løgd um Sjóvará á kotu 170
Rúmar 105.000 m3
Atkomuvegur fram við Sjóvará, á sunnari síðu.
Tilfar til byrging verður fingið til vega á staðnum.
Kostnaður uttan mvg. kr. 19.223.331,00.

Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin og deildarleiðarin fyri vatn & gøtuljós mæla til:
at taka undir við broytta skitsuprojektinum, har byrgingin verður flutt úr koto
160 til koto 170.
at málið verður lagt fyri friðingarmyndugleikarnar.
at staðbundna nevndin fær málið til ummælis
at gera høvuðsprojekt, fíggjað við kr. 1.000.000 av íløgum fyri 2005.
Tekniska nevnd 7. apríl 1005: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum
hjá býarverkfrøðinginum og deildarleiðaranum fyri vatn- & gøtuljósdeildini.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
teknisku nevnd.
Kollfjarðarnevndin 19. apríl 2005: Nevndin mælir til at taka undir við teknisku
nevnd.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

89/05

200402098
Umsókn frá Flogfelag Føroya um keyp av lendi
Lýsing av málinum - samandráttur:
Í sambandi við umsókn um umbygging av bygninginum hjá Flogfelag Føroya í
Gundadali, hevur eigarin spurt seg fyri, um møguleikan at keypa neyðugt lendi
nærindis bygninginum til bilstøðlar, og sum er neyðugt fyri at fáa minkað um
nettonýtslustigið.
Lógir og ásetingar:
Økið liggur í umráðispartinum C1, Tøtt miðstaðabygging.
Upplýsingar frá fyrisitingini:
Grundstykkið, matr. nr. 1272, er 293 m².
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Søkt verður um at keypa 299 m2 afturat, so samlaða víddin verður uml 592 m2.
Tilmæli:
Býararkitekturin mælir til at loyva, at Flogfelag Føroya kann keypa 299 m2 frá
Tórshavnar kommunu, treytað av, at tilkoyring og bilstøðlar kunnu góðkennast av
teknisku nevnd.
Mælt verður at beina málið í teknisku nevnd og fíggjarnevndina.
Byggi- og býarskipanarnevndin 2. februar 2005: Samtykt at taka undir við tilmælinum.
Fíggjarnevndin 9. februar 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
byggi- og býarskipanarnenvdini og selja p.f. Flogfelag Føroya 299 m² av matr. nr.
1268b fyri kr. 300,00 pr. m² at leggja saman við matr. nr. 1272 sambært kortskjali,
dagfest 9. februar 2005/jmp.
Sølan er treytað av, at økið ikki verður girt, og at tað framhaldandi kann brúkast
sum alment P-øki.
Eisini samtykt at beina málið í teknisku nevnd.
Býráðið 17. februar 2005: Atkvøtt varð um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð
samtykt við 11 atkvøðum fyri og ongari ímóti.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Katrin Dahl
Jakobsen, Elin Lindenskov, Annika Olsen, Bjarti Mohr, Beate L. Samuelsen,
Sjúrður Olsen, Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Greiddu ikki atkvøðu: Leivur Hansen og Hildur Eyðunsdóttir.
Tilmæli:
Vísandi til samtyktina í figgjarnevndini 9. februar 2005, at beina málið í teknisku
nevnd, mælir býarverkfrøðingurin til, at sølan er treytað av, at økið ikki verður
girt, og at tað framhaldandi kann brúkast sum alment p-øki.
Tekniska nevnd 7. apríl 2005: Nevndin samtykti at beina málið av nýggjum í
býráðið um fíggjarnevndina vísandi til at talan er um at selja uml. 243 m² burtur
av matr. nr. litra ea vegøki og ikki av matr. nr. 1268b.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
teknisku nevnd og at selja 243 m² av matr. nr. litra ea fyri kr. 300,00 pr. m², og at
býráðssamtyktin frá 17. februar 2005 fellur burtur.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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200500369
Víðkan av tyrvingarøkinum í Húsahaganum
Lýsing av málinum - samandráttur:
Økið til tyrving av ikki-eldførum tilfari er um at fyllast. Helst verður økið, sum
varð tikið í nýtslu í 2003, fult seinni í ár.
Av tí at annað øki neyvan verður tøkt innan tøka tíðarkarmin, er neyðugt at víðka
og/ella umskipa økið í Húsahaganum.
Hjálagt er kort, dagfest des. 2004, frá sp/f Martin E. Leo, ið vísir, hvar ið økið
kann víðkast.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin og leiðarin á Kommunalu Brennistøðini mæla til:
at gjørt verður projektuppskot, herundir kostnaðarmeting, tíðarætlan og
kapasitetsútgreining yvir víðkan og/ella umskipan av økinum, at leggja fyri
nevndina aftur til støðutakan.
at arbeiðið at gera projektuppskot verður fíggjað av kto. 90-1245 (nýtt tyrvingarpláss).
at málið verður beint í fíggjarnevndina til kunningar.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 3. mars 2005: Umsitingin arbeiðir víðari við
málinum og leggur m.a. kostnað fyri projektuppskot fyri nevndina aftur.
Ískoyti:
Umsitingin hevur fingið tilboð áljóðandi kr. 35.000 frá sp/f Martin E. Leo uppá at
gera projektuppskot.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 7. apríl 2005: Nevndin samtykti at taka av tilboðnum hjá sp/f Martin E. Leo at fíggja av kt. 90-1245.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
heilsu- og umhvørvisnevndini.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.
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200500800
Kommunala Brennistøðin: Albøting av tekniskum skipanum
Lýsing av málinum - samandráttur:
Nú Brennistøðin gongur á átjanda ári, er neyðugt at gera ávísar ábøtur á teknisku
skipanirnar fyri at hava ein støðugan rakstur framyvir. Kommunala Brennistøðin
hevur í samráð við ráðgevaran Rambøll og framleiðaran BWV gjørt umfatandi
kanningar av teknisku skipanunum. Við støði í kanningunum er gjørd ætlan um
ábøtur, sum serliga miða ímóti:
at tryggja ein støðugan rakstur komandi 10-ára skeiðið við minst møguligum
umvælingarútreiðslum.
at betra um brenningina og harvið CO-, O2- og NOx-virðini.
at minka um dusttrupulleikarnar og harvið betra um arbeiðsumhvørvið.
Víst verður í hesum sambandi til skjøl 1-8 í hesum mál, har nærri er greitt frá
tekniska innihaldinum í ætlanini.
Sambært ætlanini, sum verður tilmæld av ráðgevanum, skulu fylgjandi ábøtur
gerast við støðina:
Mekanisk albøting:
•
Nýggj rist inkl. primærluft
•
Køldir síðuveggir
•
Broytt sekundærluft
•
Umbygging ilskuskipan v.m.
•
Íalt
EL og SRO:
•
SRO-byggiharraveiting
•
MCC lutir í talvu
•
Ymsar installeringar
•
Forritan v.m.
•
Íalt

4.950.000 kr.
1.950.000 kr.
1.300.000 kr.
4.300.000 kr.
12.500.000 kr.
850.000 kr.
200.000 kr.
105.000 kr.
260.000 kr.
1.415.000 kr.

Harumframt kemur umleið 15% ella umleið kr. 2.000.000 til óvæntað og tekniska
ráðgeving, so í alt kemur albøtingin at kosta kr. 15.915.000 u/MVG.
Albøtingin er mett at taka umleið 6-8 vikur. Tíðarskeiðið verður valt, so arbeiðið
órógvar vanliga raksturin sum minst, og so vítt gjørligt skal atlit takast fyri
Fjarhitafelagnum eisini, so væntandi verður arbeiðið gjørt frá seinast í februar til
fyrst í apríl 2006.
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin og leiðarin á Kommunalu Brennistøðini mæla til:
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at nevndin og býráðið góðkennir ætlanina um albøting av teknisku skipanunum
á støðini.
at heita á býráðið umvegis fíggjarnevndini at játta kr. 8.415.000 til arbeiðið av
íløgum í 2005, soleiðis at restin ella kr. 7.500.000 verður at játta av íløgum í
2006.
at umsitingin fær heimild at samráðast um og gera sáttmála við BWV um
mekanisku albøtingina og ABB um SRO-arbeiðið.
Heilsu- og umhvørvisnevndin 7. apríl 2005: Nevndin samtykti at taka undir við
tilmælinum hjá býarverkfrøðinginum og leiðaranum á Kommunalu Brennistøðini,
tó so at heitt verður á býráðið um fíggjarnevndina at játta kr. 15.700.000 u/MVG,
og at írestandi kr. 200.000 verða goldnar av rakstri.
Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við
heilsu- og umhvørvisnevndini og at játta kr. 8.200.000 av konto 90 í 2005.
Býráðið 21. apríl 2005: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu.

92/05

200402713
Val av brunanevnd
Lýsing av málinum – samandráttur:
Sambært § 4, stk. 4, í løgtingslóg nr. 78 frá 12. juni 1986 um eldsbruna o.a. sita 3
limir í brunanevndini, sum eru tilnevndir av býar- ella bygdaráði, brunaumsjónarmaður og 1 limur, sum fútin tilnevnir.
Og sambært § 4, stk. 5, í somu lóg velur býar- ella bygdaráðið formannin í brunanevndini millum teir limir, sum býar- ella bygdaráðið hevur tilnevnt.
Formaðurin og í minsta lagi 1 av teimum limum, sum býar- ella bygdaráðið hevur
tilnevnt, skulu vera limir í býráðnum.
Býráðið 17. februar 2005: Tikið av skrá.
Býráðið 21. apríl 2005: Valdir vóru Heðin Mortensen, Jógvan Arge og Høgni
Mikkelsen.
Til formann var Heðin Mortensen valdur.
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200500391
Val av 3 limum í nevndina fyri dagansingarstovnin í Hoyvík fyri 4 ár
Sambært reglugerðini fyri stovnin velur kommunan 3 limir fyri sítt valskeið.
Býráðið 21. apríl 2005: Vald vóru Gunnleyg Durhuus, Eyðbjørn Larsen og Jákup
Simonsen.

94/05

200500392
Val av 3 limum í nevndina hjá dagstovninum á Argjum fyri 4 ár
Sambært reglugerðini fyri stovnin velur kommunan 3 limir fyri sítt valskeið.
Býráðið 21. apríl 2005: Vald vóru Gunnleyg Durhuus, Eyðbjørn Larsen og Jákup
Simonsen.

95/04

200202014
Rundkoyring við Hvítanesvegin/Eystari Ringveg: tekniskt projekt og keyp av
lendi til rundkoyringina
Tilmæli:
Býarverkfrøðingurin mælir til at útseta ætlanina at gera rundkoyring á
vegmótinum Hvítanesvegur/Eystari Ringvegur í hesum árinum vegna tess, at tað
ikki hevur eydnast at útvega lendi til rundkoyringina.
Upphæddin, sum eftir er av játtanini 2,7 mió. kr., verður afturflutt til konto fyri
íløgur, sum tøkur peningur til aðrar íløgur.
Umsitingin arbeiðir víðari við málinum at útvega lendi til hesa nýggju
rundkoyringina at leggja fyri nevndina í seinasta lagi 1. oktober 2005, so málið
kann verða loyst.
Tekniska nevnd 7. apríl 2005: Málið útsett.
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Tekniska nevnd 12. apríl 2005: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Leivur
Hansen og Katrin Dahl Jakobsen, samtykti at taka undir við tilmælinum hjá
býarverkfrøðinginum, og at ein endalig niðurstøða frá umsitingini um matrikuleru
viðurskiftini fyriliggur í seinasta lagi 1. oktober 2005.
Ein minniluti, Sjúrður Olsen og Høgni Mikkelsen, tekur ikki undir við tilmælinum
og mælir til at halda fast við ætlanina at samráðast við Torbjørn Sørensen.
Fíggjarnevndin 21. apríl 2005: Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Jógvan Arge og
Leivur Hansen, mælir býráðnum til at taka undir við meirilutanum í teknisku
nevnd.
Ein minniluti, Jan Christiansen og Høgni Mikkelsen mælir býráðnum til at taka
undir við minnilutanum í teknisku nevnd.
Býráðið fyri læstum hurðum 21. apríl 2005: Málið var viðgjørt á opnum fundi.
Býráðið 21. apríl 2005: Atkvøtt var um meirilutatilráðingina í fíggjarnevndini.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Katrin Dahl Jakobsen og Elin Lindenskov.
Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Bjarti Mohr, Beate L. Samuelsen. Sjúrður Olsen,
Høgni Mikkelsen og Jan Christiansen.
Samtykt við 7-6 atkvøðum.

96/05

200400016
Íløguætlan 2005
1.

Byggibúning, útstykkingar o.a.
Heildarætlan
Íalt

2.

Vegir
Ytri Ringvegur inkl. íbindingar
Glyvursvegur
Gongubreytir í miðbýnum
Karlamagnusarbreyt komm. partur
Marknagilsvegur
Rundkoyring, Berjabrekka

t.kr.
200
200
4.000
1.000
700
5.000
3.700
2.500

Býráðssamtykt 17.03.05
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Gøta til Hvítanes
Íalt

1.000
17.900

3.

Kloakkir
Stig 1A, Havnará-Tróndargøta
Stig 1A, Tróndargøta-Dalavegur
Sersjantvíkin 30 m út á sjógv
Kúrdalur, tunnil o.a.
Kloakkir úti í Hesti
Íalt

1.800
1.500
2.800
800
1.000
7.900

4.

Vatnveitingar
Nýggj vatngoymsla í Kollafirði
Nýtt reinsiverk í Havnardali
Reinsiverk á Velbastað og í Kirkjubø
Íalt

1.000
500
1.000
2.500

6.

Renovatión
Tyrvingarpláss
Víðkan/umskipan av Húsahaga
Íalt

1.000
1.000

Albøting av verandi ovni
Høvuðsumvæling av ovni og ketli
EL og SRO
Projekt og ókent í.s.v. umvæling
Íalt

5.000
1.200
2.000
8.200

Roykreins
Roykreinsiskipan
Projekt og ókent í.s.v. roykreins
Íalt

4.500
400
4.900

Endurnýtsla
Bygningur
Íalt

4.200
4.200

Renovatión íalt
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18.300

7.

Sløkkiliðið/verkstaðið
Skipan av øki vestanfyri
Íalt

1.000
1.000

9.

Kirkjugarðar
Kirkjugarðurin v/Velbastaðvegin
Íalt

1.400
1.400
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10. Fríðkan av býnum
Økið við Müllers pakkhúsi
Tinghúsvegur
Síðuvegir, atkoma, gøtur o.a.
Kirkjugarðurin á Svínaryggi
Niels Finsensgøta
Íalt

800
400
100
100
500
1.900

11. Ítróttur og frítíðarvirksemi
Frælsur ítróttur (rennibreyt)
Smærri graslíkisvøllir
Íalt

1.000
1.600
2.600

12. Barnaansing
Dagstovnurin í Hoyvíkshaganum Suður 800
Barnagarður á Velbastað
3.000
Barnagarður í Nólsoy
2.000
Barnagarðsstovnur í Kollafirði
200
Ábøtur á stovnar
850
Frítíðarskúlin víðkan
800
Íalt
7.650
14. Skúlar
Útbygging av Kollafjarða skúla
1.200
Nýggjur skúli í Hoyvík
4.500
Hoyvíkar skúli, nýbygging 1-2 og FTS 8.700
Argja skúli, útbygging
1.500
Sankta Frans skúli, nýbygging
2.000
Skúlin í Nólsoy
400
Velbastaðarskúli
100
Íalt
18.400
15. Heilsumál
Læknaviðtaluhøli í Kollafirði
Nýggj læknamiðstøð í Havn
Íalt

2.500
500
3.000

16. Eldrarøkt
Nýtt røktarheim við Hoyvíkstj. (24 fólk)
Nýtt røktarheim (24 fólk)
Heim til minnisveik við Vallalíð
Vardar eldraíbúðir við Óðinshædd
(12-16 fólk)
Íalt
Íløgur íalt
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2.700
2.000
2.400
2.150
9.250

92.000
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Fíggjarnevndin 13. apríl 2005: Framlagt útgreinaða íløguætlan at játta serskilt
seinri, har serskilt játtan ikki fyriliggur.
Býráðið 21. apríl 2005: Framlagt útgreinaða íløguætlan at játta serskilt seinri, har
serskilt játtan ikki fyriliggur.

