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188/17 Flytilig áskoðarapláss o.a. í.s.v. útbyggingina av Høllini á Hálsi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 03.05.2017 103/17 17/01304-1 

2 Mentamálanevndin 11.05.2017 135/17 17/01304-1 

3 Mentamálanevndin 26.07.2017 190/17 17/01304-1 

4 Fíggjarnevndin 26.07.2017 166/17 17/01304-1 

5 Býráðsfundur 26.07.2017 188/17 17/01304-1 

 
 
Málslýsing:  
Kommunan er væl í gongd við útbyggingina av Høllini á Hálsi við nýggjari høll afturat, 
umframt hølir til judo, borðtennis v.m. Umframt nýggjum stórum parkeringsøki, ið er tikið í 
nýtslu. Sí mál 14/04763. 
 
Í teirri verkætlanini eru nakrar veitingar, ið eru sonevndar byggiharraveitingar, t.v.s. ikki partur 
av arbeiðstøkunum.Talan er um flytiliga áskoðarapláss (teleskop-tribunur), umframt mál, 
ljóðanlegg og máltalvur. 
 
Verkætlanarbólkurin fyri útbyggingina hevur gjørt undankanning og viðgerð av 
viðurskiftunum. Inn er komin nøkur ref. tilboð. Við støði í teimum kann hugsast t.d. uml. 527 
setur í hvørjum enda umframt uml. 148 setur í eystaru langsíðu, umframt part av verandi 
setrum. Tað gevur uml. 1500 setur, umframt nøkur standipláss. Tó ávíst fyrivarni fyri 
brunafarleiðum v.m. 

Endasetrini liggja um kr. 3500 – 4000 setrið og síðusetrini uml. kr. 2500-3000 setrið. Tað 
gevur eina útreiðslu á uml. 4.4 mio.kr íroknað kommunalt mvg. 
 
Hava eisini viðgjørt møguleikan at taka verandi síðutribunur burtur og er tað mett til uml. 
1.000 tkr. (krevur detailprojekt) og so setur afturat. Hetta gevur fyrimunin at tilber at koma 
longri burtur frá bananum, har trygdarfrástøðan í dag er heldur tepur. 

Á fundinum kemur umsitingin at greiða nærri frá málinum við støði tekningum. 
 
Í byggiverkætlanini er ein pulja til ókent og í verandi støðu eru uml. tkr. 2.000 eftir, men enn 
er alt ov týðiliga at siga um nakað leypur av í teirri puljuni. Eisini hevur verið umrøddur 
møguleikin fyri at “selja” tribunur.  
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at umrøða spurningin um 
flytbar áskoðarapláss v.m. við atliti til møguligar fíggjarligar raðfestingar til 2018. 
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 03. mai 2017: Útsett. 
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Mentamálanevndin 11. mai 2017: Umrøtt. 
 
Ískoyti: 
Umsitingin hevur kannað og greinað málið víðari og fingið fleiri tilboð til vega 
 
Viðv. verandi áskoðaraplássum 
Sum heild verður mett, at tað er ein fyrimunur at fáa hesar tiknar niður og sett flytilig 
áskoðarapláss ístaðin. Tað gevur væl størri fleksibilitet í høllini og betri pláss, umframt at 
trygdin í sambandi við dystir gerst betri, tí at leikvøllurin ikki kemur eins tætt uppá 
áskoðararnar. Til dystir er frástøðan sum er ov tepur og krevur tað undantak frá galdandi 
reglum hjá EHF fyri altjóða dystir. Valið stendur í millum at gera arbeiðið nú í summar ella á 
sumri 2018.  
 
Tilboð er komið uppá arbeiðið frá Suðuroyar Betongsaging Sp/f viðv. niðurtøkuni av verandi 
áskoðaraplássum og er á uml. 500 tkr. Hetta er nakað lægri enn áður mett, av tí at meðan 
arbeiðið uppá nýggju høllina er í gongd, ber í størri mun til at brúka størri amboð og at taka 
áskoðaraplássini út í størri pettum og soleiðis gera arbeiðið lættari og skjótari. Avbjóðingin er 
hinvegin, at um arbeiðið skal gerast er neyðugt at byrja innan 2-3 vikur fyri ikki at órógva 
virksemi í verandi høll í heyst. Onnur avbjóðingin er, at tá áskoðaraplássini eru tikin niður, vil 
ganga ein tíð í millum niðurtøkuna og til nýggj eru komin, tó so, at tað er hugsandi at onkrir 
fyribils pallar helst kunnu gerast, umframt at størri dystir annars mugu spælast í 
Hoyvíkshøllini ella Høllini í Kollafirði. Hartil kemur at gólvið skal gerast o.a. í tí sambandi. 
Hetta arbeiðið er mett til kr. 400 tkr.  
 
Viðv. kostnaði á flytiligum áskoðaraplássum 
Tilboðini, ið eru innheintaði higartil, eru at rokna sum fyribils tilboð so kommunan kann fáa 
eina hylling á kostnaðinum. Ætlanin er at fara í eitt formligt innboðið útboð sbrt. 
innkeypspolitikkinum hjá kommununi. Tað er hugsandi at útboðið vil geva nakað lægri prísir 
enn teir, sum eru komnir higartil, tó so at endaliga tilgongdin vil staðfesta tað nærri. 
 
Fyribils verður mett, at setur í endunum av høllini kosta uml. 3300 kr./setrið og setur í síðuni 
á høllini uml. 2500 kr./setrið (tá íroknað sjálvt anleggið, setur, uppseting v.m.). Fleiri 
uppsetingar eru hugsandi, men t.d. kundu verið umleið 1050-1100 endasetur og umleið 600-
800 síðusetur. T.v.s. ein samlaður mettur kostnaður á umleið 6.000 tkr. 
 
Veitingartíðin til áskoðaraplássini er uml. 3 mánaðir, umframt uppseting á nakrar vikur, 
meðan niðurtøkan av verandi áskoðaraplássum er mett til uml. 2-3 vikur.  
Ljóðanlegg, máltalvur og mál 
Fyribils verður mett at hesi kunnu útvegast fyri umleið 300-400 tkr. 
 
Fígging 
Í verandi støðu ber ikki til at siga um nakað verður at leypa av í sambandi við arbeiðs-
tøkurnar, ið eru í gongd í.s.v. útbyggingina av Høllini á Hálsi. Neyðugt verður við eykajáttan 
um henda verkætlan skal fremjast í ár. Tó er hugsandi, at veitingin av flytiligu 
áskoðaraplássunum kann fella hinumegin árskiftið. 
 
Málið kemur fyri býráðið aftur, at taka av tilboði. 
 
Tilmæli 
Kommunustjorin, trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla 
mentamálanevndini til at samtykkja: 
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a) at fara undir at taka niður verandi áskoðarapláss á eystaru síðu í verandi høll 
  
b) at fara undir útboð av flytiligum áskoðaraplássum á.v.v. á norðaru síðu, sunnaru síðu og 
eystaru síðu. 
  
c) at fara undir at heinta inn tilboð uppá máltalvur v.m. 
  
d) at fíggja verkætlanin av konto 6175 - Umsiting og røkt av fastari ogn (íløgur) 
  
Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
Mentamálanevndin 26. juli 2017: 
Samtykt at taka undir við tilmælinum við tí broyting, at veitingin verður boðin út alment og 
beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 26. juli 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 26. juli 2017: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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189/17 Umsókn um stuðul til umvæling av Tórshavnar ítróttar- og 
samkomuhøll - skeyti 1386 - ymiskt tilfar í eini kassettu (1999-0345) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 20.10.2014 203/14 14/04763-136 

2 Mentamálanevndin 06.10.2015 202/15 14/04763-136 

3 Mentamálanevndin 09.11.2015 225/15 14/04763-136 

4 Fíggjarnevndin 11.11.2015 275/15 14/04763-136 

5 Mentamálanevndin 25.11.2015 234/15 14/04763-136 

6 Fíggjarnevndin 02.12.2015 299/15 14/04763-136 

7 Býráðsfundur 10.12.2015 237/15 14/04763-136 

8 Mentamálanevndin 07.12.2015 254/15 14/04763-136 

9 Fíggjarnevndin 09.12.2015 332/15 14/04763-136 

10 Mentamálanevndin 13.01.2016 3/16 14/04763-136 

11 Fíggjarnevndin 20.01.2016 15/16 14/04763-136 

12 Býráðsfundur 28.01.2016 10/16 14/04763-136 

13 Mentamálanevndin 02.03.2016 72/16 14/04763-136 

14 Mentamálanevndin 06.04.2016 109/16 14/04763-136 

15 Fíggjarnevndin 13.04.2016 131/16 14/04763-136 

16 Býráðsfundur 19.04.2016 107/16 14/04763-136 

17 Fíggjarnevndin 08.06.2016 208/16 14/04763-136 

18 Býráðsfundur 16.06.2016 164/16 14/04763-136 

19 Býráðsfundur 26.07.2016 194/16 14/04763-136 

20 Mentamálanevndin 20.07.2016 194/16 14/04763-136 

21 Fíggjarnevndin 26.07.2016 248/16 14/04763-136 

22 Mentamálanevndin 26.07.2017 189/17 14/04763-136 

23 Fíggjarnevndin 26.07.2017 167/17 14/04763-136 

24 Býráðsfundur 26.07.2017 189/17 14/04763-136 

 
 

Málslýsing: 
Á fundi í býráðnum 23. september 2004 varð m.a. samtykt at gera eina byggitekniska meting 
av høllini. 
 
Byggideildin hevur havt samstarv við BBP Arkitektar A/S um at útbyggja og umvæla høllina. 
Byggideildin hevur á fundi í býráðnum 30. mars 2006 kunnað um ætlaðu umbyggingina av 
Ítróttarhøllini á Hálsi. 
 
Í uppskotinum er ein kostnaðarætlan og ein tíðarætlan. 
 
Tilmæli: 
Býararkitekturin mælir til at fara undir at gera hesa verkætlanina so skjótt sum til ber. Tað 
kann ikki metast ráðiligt at halda fram við at lappa uppá verandi høll. Ei heldur má tað metast 
ráðiligt at fara undir at umvæla høllina bert fyri at fáa hana í brúkiligan stand tó uttan at tillaga 
hana til øktan tørv og krøv til nýtslu. 
 
Høllin á Hálsi hevur altíð staðið sum ímyndin av føroyskum innanduraítrótti, harumframt at 
vera stoltleikin fyri samkomu- og ítróttarvirksemi í Tórshavn. Hetta eigur Tórshavnar 
kommuna, sum landsins høvuðsstaður at leggja seg eftir at kunna siga um Høllina á Hálsi 
framyvir. 
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Tilmæli: 
Mentamálaleiðarin mælir mentamálanevndini til at taka undir við tilráðingini frá 
býararkitektinum. 
 
Mentamálanevndin 24. mai 2006: Nevndin var á staðnum og var víst runt í høllini. 
 
Uppískoyti/tilmæli: 
Høllin, ið er yvirtikin av Tórshavnar kommunu fyrst í 2005, er niðurslitin, og tørvar átrokandi 
ábøtur. Fyri at fáa sum mest burtur úr eini so umfatandi umvæling, hava vit mett rættast eisini 
at hava við í hesum arbeiði eina dagføring av høllini, ið alt annað enn líkur krøvini, ið eru til 
eina tílíka høll í dag. Tí fyriliggur eitt skitsuuppskot, sum tekur støði í hesum. Atlit eru eisini 
tikin til, at hon framhaldandi, eftir at arbeiðið er gjørt, fer at verða “høllin” í Føroyum. 
Býararkitekturin hevur sagt um skitsuuppskotið, at hetta er eitt av teimum betru. 
 
Í skitsuuppskotinum er samantvinna umbygging, uppíbygging og um-væling. Sambært 
kostnaðarmetingini hjá BBP-arkitektum kostar arbeiðið kr. 32.850.000 (danskir prísir, primo 
2006) 
 
Afturat hesum kemur projekterings- og ráðgevaraútreiðslur, kr. 3.942.000 (12% av 32 mill 
kr.). 
 
Av tí at uppskotið ikki bert inniheldur viðlíkahald, men eisini uppíbygging v.m., halda vit tað er 
rætt eisini at býta samlaða metingina upp í tveir partar. Annar er umvælingarparturin og hin 
er uppí- og umbyggingar parturin. 
 
Út frá kostnaðarmetingini kemur fram, at kostnaðurin fyri alt arbeiðið er í “føroyskum kr” 
37.777.500 mill. kr. Deila vit hetta upp í áður umtalaðu partar, fáa vit hesa uppdeiling: 
 
Umvæling kr. 21.903.095 
Uppí- og umbygging - 15.874.405 
Samlað kr. 37.777.500 
 
Í fjør játtaði býráðið 2,5 mill. kr. á konto 82 til Høllina á Hálsi at gera umvælingar fyri í 2006. 
 
Býararkitekturin mælir til at tikið verður av øðrum av niðanfyri standandi tilmælum. Bæði 
ganga uppá at fáa sett projekteringsarbeiði í gongd nú. 

 
Í tí fyrra tilmælinum verður mælt til, at arbeiðið verður gjørt út í eitt. Hetta hevur við sær, at 
eingin kann brúka høllina í byggitíðini, sum ætlandi verður liðug í september 2008. 
 
Tað seinra mælir til, at arbeiðini verða gjørt í 4 byggistigum, soleiðis at yvir eitt rímiligt 
tíðarskeið stendur høllin liðug, sum skitsuuppskotið leggur upp til. 
 
1. tilmæli 
at projekteringin av skitsuuppskotinum verður gjørt av BBP-arkitektum, sum hava tillagað 

eina nýggja tíðarætlan. Teir kunnu byrja uppá projekteringina miðjan august í ár og hava 
hana lidna miðjan mai 2007. Arbeiðið kann byrja fyrst i juli 2007 og halda fram, til tað er 
liðugt, áðrenn hondbóltskappingin byrjar aftur í september 2008. 

 
at játtanin til konto 82 verður hækkað við teim knapt 22 mill. kr., og tær írestandi knapt 16 

mill. kr. sum íløga ella tiknar sum lán. Projekteringskostnaðurin verður goldin av teim 2,5 
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mill. kr., sum eru á konto 82, og tær írestandi 1,4 mill. kr. verða deildar soleiðis, at 1 mill. 
fer til konto 82 og 0,4 mill. kr. sum íløga ella lán. Sett upp í skema sær tað soleiðis út yvir 
2 fíggjarár: 

 
Hækka játtanina til konto 82 kr. 21.903.095 
Partur av projekterings og ráðgeving - 1.000.000 
Samlað hækking til konto 82 kr. 22.903.095 
 
Játtan til íløgu ella at upptaka lán kr 15.874.405 
Partur av projektering og ráðgeving - 442.000 
Samlað íløga ella lántøka kr. 16.316.405 
 
Hækkan av játtan til konto 82 og játtan til íløgu ella lántøka verða gjørd yvir eitt tvey ára 
skeið, so hvørt sum tørvur er á peningi. 
 
Fyri fíggjarárið 2007 verður játtanin til konto 82 hækka við kr. 12.000.000 
Og íløga ella lántøka verða gjørd fyri fíggjarárið 2007 við kr. 8.000.000 

 
Fyri fíggjarárið 2008 verður játtanin til konto 82 hækka við kr. 11.000.000 
Og íløgan ella lántøka verður gjørd fyri fíggjarárið 2008 við kr. 9.000.000 
 

Tekstur 2006 2007 2008 

                                                              

Projektering                                                             

Ùtboð                                                             

Licitatión                                                             

Kontrahering                                                             

Arbeiðið 
byrjar                                                             

Arbeiðs 
tíðarskeið                                                             

Arbeiðið 
endar                                                             

                                                              

Omanfyri sæst tíðaraksin fyri projektering og byggitíðina, um arbeiðið verður gjørt út í eitt. 
 
2. tilmæli 
Í øðrum lagið verður mælt til at projektið verður gjørt liðugt, soleiðis at partar av arbeiðnum 
kunnu longu byrja í 2007. Arbeiðið kann tá leggjast soleiðis tilrættis, at tað verður boðið út í 
størri og minni bitum alt eftir tí, sum er best byggitekniskt, og sum pengar verða settir av til. 
 
at peningur verður settur av soleiðis, at projekteringin kann gerast liðug av BBP-arkitektum 

miðskeiðis í apríl 2007. Hetta fyri at umvælingararbeiðið kann gerast við støði í tí lidna 
projektinum, soleiðis at arbeiðið verður gjørt í størri og smærri bitum. 

 
at peningur verður settur av til at gera 1. byggistig í fyrstu atløgu, sum umfatar rúmini á 

eystursíðuna fyrst. Hetta inniheldur at skifta takið, hækka gólvið á hædd við vallargólvið, 
umvæla og broyta skiftirúmini, wc rúmini og harvið eisini gera kloakkina á nýggjum og 
asfaltera gongubreytuna. Framsíðan skal gerast eftir tí nýggja uppskotinum, tvs. skifta 
klædningin út og skifta og broyta vindeyguni og úthurðarnar. Seta nýggja takrennu og 
rennustokk upp. Hesi arbeiði kunnu gerast við at hækka játtanina til konto 82 við 9 mill. 
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kr. til fíggjarárið 2007. 
 

Ein møgulig langtíðar ætlan kundi verið hendan.  
 
1. byggistig 
Umvæling og broyting av hølum, ið liggja úti við eystur síðuna. Broyting av hesi framsíðu 
umfatar eisini vindeygu, úthurðar, takrennu og rennustokkar. Takið skal eisini skiftast. 
 
2. byggistig 
Útbyggja endan norðureftir, við øllum. 
 
3. byggistig 
Útbyggja endan suður eftir við øllum. 
 
4. byggistig 
Taka niður áskoðarabeinkirnar og flyta vøllin inn í mittuna. Gera nýggj áskoðarapláss og 
umskapa rúmini, sum liggja út til vestur síðuna. Broyting av hesi framsíðu umfatar eisini 
vindeygu, úthurðar, takrennu og rennustokkar. 
 
Mentamálanevndin 13. juni 2006: Samtykt at mæla býráðnum til, um fíggjarnevndina, at 2,5 
mió. kr., sum eru játtaðar til umvælingar av høllini 2006, verða nýttar til projektering av 
umvæling og umbygging, sambært uppskoti frá BBP Arkitektar A/S, februar 2006. 
 
Eisini samtykt at viðgera málið aftur í mentamálanevndini eftir summarfrítíðina. 
 
Fíggjarnevndin 21. juni 2006: Trivnaðarstjórin og leiðarin á mentamáladeildini vóru á 
fundinum og greiddu frá. 
 
Tikið av skrá. 
 
Fíggjarnevndin 13. september 2006: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 21. september 2006: Einmælt samtykt. 
 
Nýtt: 
Kommunan hevur arbeitt við einum projektið, ið fór at kosta 40 mill kr. umframt 
projekteringsútreiðslur.  
 
Projekteringin er komin væl áleiðis og sambært sáttmála millum arkitektavirkið og Tórshavnar 
kommunu (TK) skal projektforslagið góðkennast av TK. Hetta liggur nú klárt til góðkenningar  

 
Samlaði kostnaður fyri projektið er kr 47.680.000 við prístalsregulering og projektering. 
 
Arbeiði gerast í 4 byggistigum. 
1. byggistig:  1. februar 2008 – 31.oktober 2008  
2. byggistig:  1. januar 2009 – 1. februar 2010 
3. byggistig: 1. apríl – 27. august 2010 
4. byggistig: 1. september – 30. juni 2011 
 
Arbeiði verður fíggja av konto 90 soleiðis: 
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Áður játtað,      2.500.000 mill kr. 
At játtað fyri 2007    6.000.000 mill kr 
At játtað fyri 2008    6.415.000 mill kr 
At játtað fyri 2009  14.326.680 mill kr 
At játtað fyri 2010  12.829.240 mill kr 
At játtað fyri 2011    5.599.080 mill kr 
 
Býararkitekturin mælir til at projektuppskotið, tíðarætlan og fíggingar-háttur verða góðtikin. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við tilmælinum frá 
býararkitektinum. Somuleiðis verður mælt til at seta bygginevnd fyri verkætlanina, sambært 
”Politisku/fyrisitingarligu mannagondir fyri verkætlanir” 
 
Mentamálanevndin 11. juni 2007: Samtykt at taka undir við tilmælinum frá 
trivnaðarstjóranum og mentamálaleiðaranum og beina málið í býráðið, um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 13. juni 2007: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 21. juni 2007: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu. 
 
Ískoyti: 
5 byggifyritøkur vóru innboðnar til at prekvalifisera seg til at bjóða uppá út- og umbyggingina 
av Høllini á Hálsi. Freistin at lata inn upplýsingar  um fyritøkuna varð 6. mars kl 14.00. Av 
teim 5 boðnu, lótu 4 fyritøkur inn tilfar, og vóru tær allar góðkendar. 

 
Lisitatiónin varð 28. apríl 2008 kl 10:00 
Hesi tilboð komu inn  
 
Fyritøka   1 byggistig  3 byggistig 
     
J & K Petersen Contractors Einki boð  Einki boð 
Búsetur Sp/F   kr 58.798.462,80 kr 64.143.777,60 
E.Pihl & Søn Føroyar P/F kr 64.341.329,28 kr 69.964.259,00 
MT Højgaard Føroyar P/F kr 70.810.793,03 kr 76.310.793,03 
 
Ráðgevarin BBP-arkitekter, mettu at øll innkomnu tilboð vóru kontosiónsmessig. Víðari 
mæltu ráðgevin til at tikið varð av tilboðnum frá Búsetur, og at arbeiðið skuldi gerast í einum 
byggistigi. 
 
Bygginevndin gjørdi hetta tilmæli. 
 
Ein meiriluti í bygginevndin, mælir frá at taka av lægsta tilboðnum áljóðandi 58.798.462,00 
kr, fyri at gera arbeiði í einum. Somuleiðis mælir ein meiriluti frá, at taka av lægsta tilboðnum 
áljóðandi 64.143.777,00 kr, fyri at gera arbeiðið í stigum. 
 
Grundgevingin fyri frámælinum er, at játtaðar eru bert 48 mill. kr. til at gera arbeiðið í stigum. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini vísandi til at 
rúm ikki er fyri verkætlanini á konto 90. 
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Mentamálanevndin 3. desember 2008: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið, um fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
Fíggjarnevndin 10. desember 2008: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 29. desember 2008: Atkvøtt var um tilmælið frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 
11 atkvøðum fyri og ongari ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Jógvan Arge, Leivur Hansen, Hildur Eyðunsdóttir, Marin 
Katrina Frýdal, Halla Samuelsen, Elin Lindenskov, Inga Dahl, Vagnur Johannesen, Beate L. 
Samuelsen og Jan Christiansen. 
 
Greiddu ikki atkvøðu: Sjúrður Olsen og Høgni Mikkelsen 

 
Uppískoyti: 
Høllin, sum Tórshavnar kommuna yvirtók í 2005, er niðurslitin og tørvar átrokandi ábøtur. 
Arbeitt hevur verið við at fara undir útbygging av høllini, men býráðið samtykti 29. desember 
2008, at arbeiðið verður ikki gjørt í hesum umfari. 
 
Tørvurin á umvælingum í høllini er stórur, og tí verður neyðugt at gera eina tørvsmeting av 
bráðfeingis umvælingum og kostnaðarmeting. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at framflyta kr.100.000 av játtan til umbygging 
av høllini á Hálsi til at gera tørvsmeting av bráðfeingis umvælingum og kostnaðarmeting. 
 
Mentamálanevndin 27. mai 2009: Samtykt at taka undir við tilmælinum og mæla býráðnum, 
um fíggjarnevndina, til at játta kr. 100.000 at gera tørvsmeting av bráðfeingis umvælingum 
við kostnaðarmeting. 
 
Fíggjarnevndin 28. mai 2009: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini og játta kr. 100.000 av játtaðum íløgum á trivnaðarøkinum ætlaðar 
Høllini á Hálsi. 
 
Býráðið 28. mai 2009: Einmælt samtykt. 
 
Nýtt: 
Tørvsmetingin av bráfeingis umvælingum og kostnaðarmeting er nú gjørd. Eystursíðan 
treingjur mest til ábøtur. Talan er her um at umvæla/skifta út umklæðingar- og brúsurúm, 
klædning og toilettir. Kostnaðarmetingin er sett upp í trimum punktum, sí skjálið frá HMP-
Consult, dagfest 3. november 2009. 
 
Her verður tikið saman um metingina: 
Brúsu- og umklæðingarrúm kr.  3.484.100 
Toilettir   kr.     861.300 
Arbeiðstøka samlað  kr.  4.895.400 
Óvantað 15%   kr.     734.310 
Projektering og eftirlit  kr.     675.565 
 
Samlað uttan mvg  kr.  6.305.275 
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Mvg 6,25%   kr.     390.927 
 
Samlað við MVG  kr.  6.696.202 
 
Eftir at hesar ábøtur eru gjørdar, treingir gólvið til at skiftast. Tað er í sera ringum standi, og 
krevur nógv dagligt viðlíkahald. Men tá hugsað verður um at takið lekur, eigur takið at verða 
skift áðrenn gólvið, soleiðis at gólvið ikki fær vatnskaða tá takið verður skift. 
 
Tilmæli: 
Kommunustjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta 4,4 mió. kr. av avlopinum av áður 
játtaðari upphædd til Høllina á Hálsi (j. nr. 1999-0345). Tøkar eru íalt 8,9 mió. kr. 
  
Mentamálanevndin 11. november 2009: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið, um fíggjarnevndina. 
 
Ískoyti/tilmæli: 
Fyri at gera bráðfangis umvælingar lidnar – mettar til 6,7 mió. kr. – mæla kommunustjórin, 
tekniski stjórin og mentamálaleiðarin til at játta 3,0 mió. kr. afturat av undirkonto 5776 í 
fíggjarætlanini fyri 2010 til arbeiðið. 
 
Mentamálanevndin 17. november 2009: Nevndin tók undir við tilmælinum um netið.  
 
Fíggjarnevndin 18. november 2009: Nevndin samtykti at mæla býráðnum til at taka undir 
við tilmælunum. 

 
Býráðið fyri læstum hurðum 26. november 2009: Málið varð umrøtt. 
 
Býráðið 26. november 2009: Einmælt samtykt at taka undir við fíggjarnevndini 18. 
november 2009. 
 
Ískoyti: 
Jógvan Arge ynskir málið á skrá. 
 
Fíggjarnevndin 14. apríl 2010: Tekniski stjórin og býararkitekturin greiddu frá málinum. 
Sáttmáli verður í næstum gjørdur við HMP Consult um ráðgeving og projektering. 
Projekteringin tekur upp til tveir mánaðir, og mælt verður til, at arbeiðið verður boðið út í 
innbodnari lisitatión í summar. 
 
Mentamálanevndin 28. apríl 2010: Kunnað varð um málið. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at bjóða arbeiðið út í innbodnari 
høvuðsentreprisu. 
 
Mentamálanevndin 17. mai 2010: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið, um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 20. mai 2010: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini. 
 
Býráðið 20. mai 2010: Samtykt uttan atkvøðugreiðslu. 
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Mentamálanevndin 1. september 2010: Kunnað varð um málið. 
 
Nýtt: 
Lisitatiónin var 22. des. 2010 og tilboðini vóru hesi: 
 
ÁTS S/pf.   6.117.725,56 kr. 
Karstin A. Joensen S/pf.  6.183.979,25 kr. 
Valbjørn Dalsgarð S/pf. 6.302.015,96 kr. 
Bjarni Poulsen S/pf.  6.343.814,48 kr. 
Búsetur S/pf.   6.545.180,00 kr. 
Húsavarðatænastan S/pf. 6.678.556,15 kr.  
 
Metingin hjá HMP-Consult 6.725.000,00 kr. 
 
HMP-Consult hava kannað tilboðini, og mæla til at taka upp samráðingar við ÁTS, sum áttu 
lægsta tilboðið. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini at taka upp samráðingar 
og gera sáttmála við ÁTS. 
 
Mentamálanevndin 12. januar 2011: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti: 
Í skrivi til mentamáladeildina dagf. 13. september 2011 vísa leiðarin á Hallarumsitingini og 
leiðarin á Húsaumsitingini á bráðneyðugan tørv at skifta gólvið og takið. Víst verður á, at 
gólvið er í sera ringum standi og krevur nógv dagligt viðlíkahald, og tí treingir tað til at 
skiftast. Víst verður eisini á, at tá hugsað verður um, at takið lekur, eigur takið at verða skift 
áðrenn gólvið, soleiðis at gólvið ikki fær vatnskaða, tá takið verður skift.  
Høllin á Hálsi tørvar eina størri umvæling bæði innan og uttan. Ein heildarumvæling av høllini 
verður sambært HMP Consult mett at kosta millum kr. 18-20 mió. Á fíggjarætlanini konta 
5775 Ítróttaranlegg eru í 2012 settar kr. 2,5 mió av til framhaldandi umvælingar, sambært 
fíggjarætlanartekstinum skulu m.a. gólvið og takið skiftast. Greitt er, at til ber ikki at skifta 
bæði gólvið og takið í einum fyri hesa upphædd, men fíggingin røkkur til at skifta gólvið. 
 
Høllin hevur øll árini verið karmur um fleiri ítróttagreinar, samkomutiltøk, handilsmessur, dans 
og konsertir o.a. mangt. Krøv til gólv eru ymisk, alt eftir, hvat virksemið skal vera – eitt nú 
skal gólv til ítrótt vera bleytt, tó at krøvini hjá ymsu ítróttagreinunum eisini kunnu vera ymiskt. 
Gólv til eitt nú at bera bilar skal hinvegin vera hart.  

 
Gamla gólvið hevur víst seg at vera sera gott og haldført. Ætlanin er, at høllin eisini framyvir 
skal vera karmur um fjøltáttað virksemi. Metast má tí skilagott, at nýggja gólvið verður bygt 
upp á sama hátt við møguligum smáum betringum. Ætlanin er ikki at broyta høllina annars. 
 
Fyri ikki at órógva kappingarárið 2012-2013 ov nógv, er neyðugt, at arbeiðið at skifta gólvið 
verður byrjað og gjørt liðugt beinanvegin. Tá takið verður skift, verður neyðugt at verja gólvið 
væl, so at tað ongan skaða fær. Mælt verður tí til, at tøka íløgujáttanin kr. 2,5 mió verður 
brúkt til at skifta gólvið.  
 
Fyri at arbeiðið skal ganga so skjótt sum møguligt, verður mælt til, at Húsaumsitingin, í 
samstarvi við Hallarumsitingina, standa fyri upptøku og burturbeining av gamla gólvinum, 
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meðan arbeiðið at keypa og leggja nýggja gólvið á verður bjóðað út sum undirhondsboð til 
tveir arbeiðstakarar. 
 
Mett verður tó eisini neyðugt, at gongd verður sett á heildarumvælingarnar, t.e. millum annað 
at skifta takið, ventilatiónsskipan, klæða allan bygningin uttan, skifta vindeygu og hurðar, 
dagføra atkomuna, ábøtur á brunaviðurskifti eins og el- og hvs-arbeiði og aðra fríðkan. Til 
hetta endamálið eigur játtan í alt umleið kr. 20 mió at verða sett av á íløguætlanini fyri árini 
2013 og 2014.  
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at játta kr. 2,5 mió av íløgukontu 5775 
Ítróttaranlegg til at skifta gólvið í Høllini á Hálsi. Mælt verður harumframt til, at settar verða í 
alt umleið kr. 20 mió av á íløguætlanirnar fyri 2013 og 2014 til at umvæla bygningin lidnan.  
  
Mentamálanevndin 13. juni 2012: Nevndin samtykti at játta kr. 2,5 mió av íløgukontu 5775 
Ítróttaranlegg til at skifta gólvið í Høllini á Hálsi og at beina málið í býráðið um 
fíggjarnevndina. 
 
Ein meiriluti Jógvan Arge, Maria Hammer Olsen og Elin Lindenskov mæla til at peningur 
verður játtaður at skifta takið v.m.  í 2013. 
 
Ein minniluti Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen mæla til at fylgja tilmælinum  at 
settar verða í alt umleið kr. 20 mió av á íløguætlanirnar fyri 2013 og 2014 til at umvæla 
bygningin lidnan.  
 
Fíggjarnevndin 20. juni 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini og játta kr. 2,5 mió. Av konto 5775, ítróttaranlegg, til at skifta gólvið í 
Høllini á Hálsi. 
 
Býráðið 28. juni 2012: Einmælt samtykt. 

 
Ískoyti: 
Arbeiðið uppá útskifting av gólvplátum og álegging av nýggjum sportslinoleum er boðið út 
sum undirhondsboð av HMP- Consult, ið eru ráðgevar í málinum. Tilboðini vóru hesi, uttan 
mvg: 
 
Skifta gólvplátur v.m. 
 

 Træsmiðjan Sp/f   598.210,- kr. 

 Articon P/f   537.480,- kr. 
 

 Metingin hjá HMP-Consult 520.000 kr. 
 
Nýtt sportlinoleum v.m. 
 

 Gólvbúni Sp/f.   414.750,- kr. 

 Eyðfinn K. Eyðunsson Fa. 388.500,- kr. 
 

 Metingin hjá HMP-Consult 424.000,- kr. 
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HMP-Consult hava kannað tilboðini og mæla til at skriva arbeiðstøkusáttmála við ávikavist 
Articon og Eyðfinn K. Eyðunsson, sum áttu lægstu tilboðini. 
 
Eftir samráðingar við Articon um nakrar broytingar, er semja um sáttmálaupphæddina kr. 
437,000,-. 
 
Viðv. samlaða fíggjartørvinum verður víst til j. nr. 2012-1785. 
 
Tilmæli:  
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka av tilboðunum við teimum broytingum, 
sum avtalaðar eru, frá ávikavist Articon á kr. 437.000 og Eyðfinn K. Eyðunsson á kr. 388.500, 
og at heimila umsitingini at gera arbeiðstøkusáttmálar við hesar. 
 
Mentamálanevndin 26. juli 2012: Ein meiriluti: Jógvan Arge, Maria H. Olsen og Elin 
Lindenskov taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Ein minniluti: Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen taka støðu á seinni fundi. 

 
Fíggjarnevndin 26. juli 2012: Samtykt at mæla býráðnum til at taka av tilboðunum frá 
Articon við teimum broytingum, sum avtalaðar eru, og at umsitingin fær heimild til at taka upp 
samráðingar við Eyðfinn K. Eyðunsson og Gólvbúna Sp/f og gera sáttmála um eitt 
gólv/sportslinoleum av sama slag sum verandi gólv. 
 
Býráðið 26. juli 2012: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Høllin á Hálsi hevur stóran umvælingartørv. Í fjør varð gólvið skift (konta 5775, L 57003 
Høllin á Hálsi). Sum tað framgongur av málslýsingini omanfyri, er bráðneyðugur tørvur á at 
skifta takið í høllini. Víst verður eisini á, at ein heildarumvæling av høllini er neyðug, tað er at 
skifta takið, nýggja ventilatiónsskipan, klæða allan bygningin uttan, skifta vindeygu og hurðar, 
dagføra atkomuna, ábøtur á brunaviðurskifti eins og el- og hvs-arbeiði og aðra fríðkan. 
 
Við støði í kostnaðarmeting frá september 2011 varð mett, at til hetta endamálið eigur játtan í 
alt umleið kr. 20 mió at verða sett av á íløguætlanini fyri árini 2013 og 2014. Á íløguætlanini 
fyri 2013 eru settar kr. 10 mió, sum í høvuðsheitum røkkur til at fáa skift takið og 
orkusparandi ventilatiónsskipan. Harumframt er eitt avlop á kontu L57003 uppá umleið 1 mió, 
sum kann verða flutt til tey arbeiði, sum gerast skulu í summar. 
 
Sum fyrireikingar av arbeiðinum skal útbjóðingartilfar gerast. Mælt verður til at bjóða 
byggiarbeiðið út sum innboðin lisitatión. Ætlandi skal arbeiðið fremjast í summar. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at gera útbjóðingartilfar og at bjóða arbeiðið út 
í innbodnari lisitatión. Harumframt verður mælt til at játta kr. 10 mió av íløgukontu 5775 fyri 
2013 til arbeiðið. 
 
Mentamálanevndin 10. apríl 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
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Fíggjarnevndin 17. apríl 2013: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og játta 10 

mió. kr. av íløgukonto 5775 fyri 2013 til arbeiðið og beina málið í býráðið. 

Býráðið 2. mai 2013: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Ráðgevarasáttmálar Ráðgevarasáttmálar 
 
31-05-2013 Hevur HMP undirskriva ráðgevarasáttmála fyri bygnings- og EL arbeiðir. 

 
04-06-2013 hevur pb Consult undirskriva ráðgevara sáttmála fyri ventilatiónsprosjekt. 
 
21-06-2013 hevur verið licitatión fyri bygnings- og EL arbeiðir.  
 
Innkomin tilboð:  
 
Felag: Upphædd Fyrivarni: 
 
Articon: Kr. 13.875.468,00 ABF 06 
TG Verk Kr. 12.873.516,98 Tíðarætlan (Sí Skriv) 
Búsetur Kr.   8.635.052,01 ABF 06 
Húsavarðatænastan Kr.   9.624.351,00 ABF 06 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at taka av tilboðnum hjá Búsetur á kr 
8.635.052,01. 
 
Mentamálanevndin 26. juni 2013: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í 
býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 26. juni 2013: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið 
í býráðið. 
 
Býráðið 26. juni 2013: Einmælt samtykt. 
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Mentamálanevndin 20. oktober 2014: Kunnað varð um málið. 
 
Ískoyti: 
Høllin á Hálsi er bygd í 1970 , hevur verið meginhøllin í býnum í fleiri áratíggju og hýsir 
alskyns virksemi innan ítrótt, mentan, vinnu v.m. Tørvurin innan økið økist alsamt. og verður 
mett at ein útbygging av Høllini á Hálsi vil hava fleiri fyrimunir samanlagt í mun til kostnað, 
nyttuvirði og rakstur. 
 
Tey arbeiði, sum hava verið gjørd við nýggjum umklæðingarrúmum og w.c. á eystursíðuni, 
nýggjum hallargólvi, taki og endaveggi uppi á tekjuni suðureftir umframt røð av brunaátøkum, 
eru øll gjørd við støði í prosjektinum hjá BBP arkitektum frá 2007. 
 
Mett verður skilagott, at komandi um- og útbyggingar eisini taka støði í hesum. Tó kann 
verkætlanin tillagast soleiðis, at ætlað flyting av hallargólvi ikki verður gjørd, tí nyttan í mun til 
kostnað er ikki so áhugaverd. Eisini kann útbyggingin suðureftir tillagast ávísum 
kostnaðarkarmi, meðan útbyggingin norðureftir, sum er tann, ið skal geva fleiri hallartímar, 
kann vaksa fyri at fáa meira nyttu. 
 
Við at byggja út norðureftir 23m heldur enn bert 18,5m, sum BBP-prosjektið hevur, so er rúm 
fyri tveimum flogbóltsvøllum, eins og hetta er hálvur hondbóltsvøllur aftrat til venjing. Hetta 
gevur sostatt fleiri hallartímar aftrat og atknýtt goymsluhøli.  
 
Umframt tann ítróttaliga fyrimunin, so ger henda loysnin, at umstøðurnar verða munandi 
betri, tá stór tiltøk eru t.d. stevnur, konsertir og møtir. Høllin rúmar tá minst 2.500 fólkum. 
 
Týðandi er, at byggingin órógvar virksemið í høllini sum minst. Tí er eisini fyrimunur, um 
útbyggingin norðureftir verður framd fyrst, og at ætlanirnar serliga á suðursíðuni verða 
endurskoðaðar. Prosjektering og støðutakan til útboð av norðurendanum kann verða klárt til 
januar 2016. 
 
Útbyggingin hevur avleiðingar fyri parkeringsumstøðurnar á Hálsi og í Gundadali. Møguleiki 
er at útvega 130 nýggj parkeringspláss á lendinum framvið R.C. Effersøesgøtu. Hetta eigur 
at verða tikið við í hallarverkætlanina.  
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at fara undir sum fyrsta stig at prosjektera og 
fáa til vega útbjóðingartilfar av útbygging norðureftir 23m samsvarandi lýsingini omanfyri.  
 
Mentamálanevndin 6. oktober 2015: Nevndin samtykti at útvega kostnaðarmeting av hesi 
loysnini og at arbeitt verður við at staðseta og kostnaðarmeta eina heila høll á Gundadals-
leiðini. 
 
Ískoyti 
Umsitingin hevur verið í samskifti við Sp/f HMP Consult um eina tillagaða útgávu av BBP-
verkætlanini, har tað tó verður hildið fast við verandi byggistíl o.a. 
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Til ber at realisera eina verkætlan við útbygging norðureftir við einum hálvum vølli, gera 
vestursíðuna uttan lidna, umframt útbygging suðureftir til judo, borðtennis, móttøkuøkið o.a. 
fyri 34,9 mio.kr. uttan MVG á 6,25%.  
 
Mett byggitíð er eitt gott ár. Útboð uppá norður og vestursíðuna kann verða um ársskiftið og 
uppá suðursíðuna í mars. Neyðugt er við smærri tillagingunum í projekteringini av suður-
verkætlanini. Til ber eisini at gera parkeringøki við 130 plássum í lendinum millum høllina og 
R.C. Effersøesgøtu fyri 4,15 mio.kr. umframt kommununar MVG á 6,25%. 
 
Henda útbygging av Høllini á Hálsi og útbyggingin av høllini í Skúlanum á Argjahamri økir um 
tímatalið, sum til ber at brúka hallirnar til venjing. Sum støðan er í dag, eru 97 tímar at býta til 
flogbólt og hondbólt. Við at útbyggja á Argjum og á Hálsi verða 166 tímar tilsamans til 
hondbólt, flogbólt og kurvabólt.  
 
Í Høllini á Hálsi koma í dag lið inn einaferð um tíman. Tá útbygt er, koma lið inn hvønn hálva 
tíma, tí tey hita upp á hálva vøllinum (útbygdi vøllurin) og fara síðan inn á heila vøllin (verandi 
vøllur), og tá kann næsta lið koma inn á hálva vøllin til upphiting og venjing. Mett verður, at 
hetta gevur uml 70% fleiri venjingartíðir, tí skipanin kann ikki nýtast til fulnar til liðini í fremstu 
deildunum, tí tey vanliga venja 1,5 tíma. Talan er sostatt um munandi meira fleksibla skipan.  
 
Ein annar vinningur er, at tíðin millum dystir gerst styttri, tí størri parturin av upphitingini kann 
fara fram á hálva vøllinum. 
 
Høllin á Hálsi er eitt slag av tjóðarítróttahøll og fer útbyggingin at  styrkja um tann leiklutin 
innan ítróttin, umframt tað ymiska fjølbroytta mentanar- og handilsvirksemi sum annars er í 
høllini av og á. Haraftrat er Høllin á Hálsi valstað í býnum o.s.fr. 
 
Viðv. kostnaðarmeting og staðseting av heilari høll á Gundadalsleiðini 
Ein møguleiki er at byggja eina nýggja høll í økinum suður úr Tórsbreyt. Talan er um matr. 
1393a ogn hjá P/F Eik Banka. Ein fult útbygd nýmótans høll ella hallardepil har fer at kosta 
væl meir enn avsetti kostnaðarkarmurin fyri bygging av ítróttahøllum, ið er tøkur, og sum 
ætlanin er at játta í 2016. Eisini má væntast, at henda ætlan ber ikki til at realiserað innan 
stutta tíð.  
 
Hartil skal havast í huga, at í byggiverkætlanini fyri Skúlan á Fløtum er ein ítróttahøll við 400 
áskoðaraplásum, sum partur av byggistigi 2, ið verður liðugt á sumri 2019. Haraftrat verður 
ein ítróttahøll í Marknagilsdeplinum, og er ætlanin at gera avtalu við depilin um at umsita part 
av hallartíðunum, tá depilin ætlandi er liðugur miðskeiðis í 2017. 
 
Talva við tímum í høllunum er viðfest. 
Kostnaðarmeting fyri útbygging av Høllini á Hálsi er viðfest. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla til at   

- at heimila umsitingini at fara undir útboð av verkætlanini í sonevndum øvugtum útboði 
í eini heildararbeiðstøku innan fyri karmin á 34,9 mio.kr.,  

- at heimila umsitingini at fara undir útboð av parkingsverkætlanini í einum útboði í 
heildararbeiðstøku innanfyri karmin á 4,15 mio.kr. 

- og at arbeiðið verður fíggjað av karminum til ítróttahallarbygging løgukonta 5775 
ítróttaranlegg. 
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Mentamálanevndin 09. november 2015: Útsett til komandi fund. 
 
Fíggjarnevndin 11. november 2015: Útsett. 

 
 
Ískoyti 
 
Útbygging norðureftir av høll í fullari longd, kostnaðarmeting o.a. 
Umsitingin hevur samskift við Sp/f HMP Consult um eina tillagaða útgávu av BBP-
verkætlanini í norðurendanum til fevna um eina høll í fullari longd (hondbóltsvøllur), har tað tó 
verður hildið fast við verandi byggistíl o.a. so vítt til ber, umframt aðrar betranir. 
 
Til ber at realisera eina verkætlan við útbygging norðureftir við einum fullum vølli, gera 
vestursíðuna uttan lidna (og teimum umvælingum innandura, sum standast av hesum), men 
ikki útbygging suðureftir til judo, borðtennis, móttøkuøkið o.a. fyri kr. 28,5 mió í 
handverkaraútreiðslum (HVÚ) u/mvg. Tá er eisini roknað 130 parkeringsplássum í lendinum 
millum høllina og R.C. Effersøes gøtu. Mett byggitíð er 18 mánaðir. Útboð uppá verkætlanina 
kann verða í apríl 2016, eftir at neyðug projektering er gjørd. Neyðugt er við ávísum 
tillagingum í áður gjørdari projektering av norðurverkætlanini. 
 
Kostnaðarmeting og nærri greiningar fyri útbygging av Høllini á Hálsi eru viðfestar, umframt 
strikutekningar og visualiseringar (visualiseringar verða tøkar mikudagin). 
 
Nýtsluendamál og hallartímar 
Henda útbygging av Høllini á Hálsi, og útbyggingin av høllini í Skúlanum á Argjahamri økir 
munandi um tímatalið, sum til ber at brúka hallirnar til venjing. Sum støðan er í dag, eru 97 
tímar at býta til flogbólt og hondbólt. Við at útbyggja á Argjum og á Hálsi verða 176 tímar 
tilsamans til hondbólt, flogbólt og kurvabólt. Verður bygt út við hálvari høll á Hálsi verða 
tímarnir til hondbólt, flogbólt og kurvabólt 166 tilsamans.  
 
Tað vil siga at tey stóru feløgini(H71, Neistin, Kyndil og Fleyr) kunnu í grundreglum hava 
hvør sína høll og ÍA og kurvabólt feløgini kunnu deilast um eina høll. 
 
Við heilum vølli afturat á Hálsi kunnu dystir eisini spælast har eins og á Argjahamri. 
 
Um bygt verður sum víst er á tekningunum, verður stórt øki á eystursíðuni, sum kann brúkast 
til upphiting  bæði til dystir og venjing, sum í dag fer fram í geingjunum, sum er óheppið. 
Eisini kunnu høllini á eystursíðuni brúkast t.d. til borðtennis o.a. umframt betri 
goymslumøguleikar. 
 
Tá tiltøk verða í høllini so sum stevnur, møtir, jólasøla og onnur tiltøk sum bert skulu brúka 
eina høll kann venjast í hinari høllini meðan gjørt verður klárt til tiltøkini, tað vil siga at 
munandi minni avlýsingar verða hjá feløgunum. 
 
Høllin á Hálsi er eitt slag av tjóðarítróttahøll, og fer útbyggingin at styrkja tann leiklutin. 
Haraftrat er Høllin á Hálsi valstað í býnum. Høllin kemur at hava pláss fyri umleið 1800  
áskoðarum á verandi áskoðaraplássum, umframt tveimum áskoðarapallum, sum kunnu 
flytast. Hetta fer m.a. geva ítróttafeløgunum møguleika fyri at fáa væl størri inntøkur í 
sambandi við t.d. finalur í hondbólti og altjóða dystir. 
 



 

 
Býráðsfundur 
26. juli 2017 

Blað nr.: 20 
 

Formansins merki: 

 

 

Judofelagið og borðtennisfelagið 
Judofelagið í Tórshavn hevur 26 íðkandi limir sbrt. yvirlitinum hjá ÍSF frá juni 2015, og í øllum 
landinum eru 66 íðkandi. Judofelagið venur og hevur kappingar í fimleikahøllini 
í Eysturskúlanum. Felagið hevur í løtuni 12 tímar um vikuna.  
Eitt av teimum feløgunum, ið hevur ynski um betri og støðugari hølisviðurskifti, er 
Borðtennisfelagið Tór (t.e. borðtennisfelagið í Tórshavnar kommunu). Felagið hevur í løtuni 
30 íðkandi sbrt. frágreiðingini hjá ÍSF frá juni 2015, og í øllum landinum eru 68 íðkandi. 
 
Borðtennisfelagið hevur í dag venjingar í høllini í Skúlanum við Løgmannabreyt og í 
Eysturskúlanum. Borðtennisfelagið Tór hevur 12 hallartímar um vikuna. Felagið hevur stórt 
ynski um at fáa betri egnað høli til venjing, og at venjingin er á einum stað. Í øðrum tilmæli 
sæst at tilmælt verður at venjingar teirra verða staðsettar á Látrinum á Argjahamri. 
 
Judofelagið og borðtennisfelagið hava hvør umleið 7 kappingar um árið í Havn. Ein 
umrøddur møguleiki fyri at skapa hesum ítróttagreinum betri umstøður er at útbygda høllin á 
Hálsi ognar sær máttur til judo og eini 8 borðtennisborð soleiðis at kappingar framyvir verða í 
høllini á Hálsi og at Ítróttaanlegg tryggjar at alt er klárt til hesar kappingar í góðum kørmum, 
meðan judo framyvir venjur í høllini á Argjahamri ella heldur fram í Eysturskúlanum og 
borðtennisfelagið á Látrinum á Argjahamri.  
 
Býarskipanar- og myndugleikaviðurskifti 
Høllin á Hálsi er  fevnd av øki D2 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu 
seinast broytt 31. oktober 2013. Innan karmar av byggisamtyktini eru rúmir møguleikar fyri 
bygging í økinum. Í økinum eru ikki nøktandi parkingsviðurskifti og er tí neyðugt innan 2017 
at fáa gjørt fleiri parkeringspláss. 
  
Samlaði kapasiteturin innan ítróttaranlegg og fleirnýtsluendamál 
Hallarkapasiturin í Tórshavnar kommunu er sum heild tepur, og greitt er, at við stóru 
menningini innan ymiskar ítróttagreinar er tørvur á útbygging av kapasitetinum, og tørvur er á 
fleiri hallartímum. 
Verandi nýtslustig er høgt, samstundis eru Ítróttaranlegg í holt við at fara ígjøgnum og 
eftirmeta skipanina við atliti at tryggja sær, at optimal nýtsla er av tøka tilfeinginum, t.d. at í 
fleiri førum er ein heil høll avsett, men bert hálv høll verður brúkt; at tað kemur meir enn so 
fyri, at ikki verður boðað frá, tá ein høll ikki verður brúkt. 
 
Samanlagt ræður Ítróttaranlegg yvir 16 hallum í kommununi antin alt døgnið ella eftir kl. 16 
og í vikuskiftum. Talan er umleið 12.000 m2. av hallum, skiftingarrúmum vm. 
 
Um nevnda útbygging verður framd,  verður økt munandi um tøku tíðirnar í skipanini til 
hondbólt, flogbólt, kurvabólt o.a.  
 
Rakstrarviðurskifti 
Øktir fermetrar í høllini fara at økja rakstrarútreiðslurnar hjá Ítróttaranleggum, men 
inntøkurnar av hallarleigu skuldu viga upp ímóti øktu útreiðslunum. 
 
Samanumtikið verður mett, at nevnda íløga hevur høgt nyttuvirði og rímiligan kostnað í mun 
økta kapasitetin og gagnar ítróttinum, frítíðarendamálum og øðrum virksemi, sum er í høllini. 
 
Skjøl eru viðfest. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla til at   
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- at heimila umsitingini at fara undir útboð av útbygging av høllini  og parkeringsøki í 
sonevndum øvugtum útboði í eini heildararbeiðstøku innan fyri karmin á kr. 28,5 mió 
HVÚ u/mvg  
og at arbeiðið verður fíggjað av karminum til ítróttahallarbygging løgukonta 5775 
ítróttaranlegg. 

 
 
Mentamálanevndin 25. november 2015: Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum og 
beina málið í býráðið um figgjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 02. december 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini við tí 
ískoyti, at verkætlanin verður víðkað til eisini at umfata hølir til judo og borðtennis, og at 
beina málið í býráðið. 
 
Ískoyti 
Sum uppfylging uppá viðgerðina í fíggjarnevndini 2. desember 2015 hevur umsitingin 
fyrireikað ískoytisverkætlan viðv. hølum serliga ætlað til judo og borðtennis, umframt ta 
útbygging, ið longu er viðgjørd og samtykt í nevndini.  
 
Mett verður sannlíkt, at til ber at gera ein kjallara á uml. 400 m2 undir norðurskjøldrinum í 
útbygdu dupulthøllini fyri umleið 6,4 mio.kr. Kjallarin kann hýsa judo og borðtennis. 
Harumframt kann verða talan um onnur endamál, alt eftir nær og hvussu nógv hølini verða 
brúkt til høvuðsendamálini. Málið er, at judomáttur til ein vøll liggja frammi, uttan so at onkur 
heilt serligt orsøk ger seg galdandi. Á henda hátt fær judo fastar karmar kring virksemið. 
Viðv. borðtennis verður møguleiki fyri, at fleiri borð kunnu standa fast frammi, og fær 
borðtennis soleiðis støðugar og framúr karmar. Ætlandi skal virksemið hjá hesum 
ítróttagreinunum kunna samvirka í ávísan mun. Sp/f HMP hevur projekterað verkætlanina á 
Hálsi higartil. 
 
Nærri tekningar og útgreinað kostnaðmeting verður tøk mánadagin. 
 
Tilmæli 
Tekniski stjórin, trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at heimila 
umsitingini at fara undir samráðingar við Sp/f HMP Consult við atliti til at liðugprojektera 
hallarútbyggingina, sum áður samtykt 25. november 2015, umframt við hesum ískoyti viðv. 
útbygging í kjallaranum og venda aftur til mentamálanevndina og fíggjarnevndina við einum 
samráðingarúrsliti primo januar 2016. 

 
 
Mentamálanevndin 07. december 2015: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina 
málið í býráðið um fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevndin 09. december 2015: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at 
beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 10. desember 2015: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti 
Umsitingin hevur verið í samráðingum við Sp/f HMP-consult og er nú sáttmáli klárur um 
projektering. Sí hjálagt sáttmálauppskot, ið lýsir viðurskiftini nærri. 
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Tilmæli: 
Tekniski stjórin, trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at 
staðfesta sáttmálauppskotið og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. 

 
Mentamálanevndin 13. januar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 20. januar 2016: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina 
málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 28. januar 2016: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 

Ráðgevin Sp/f HMP Consult hevur gjørt klárt projektuppskot til byggiverkætlanina 

íroknað anleggsarbeiði viðv. parkeringsøkinum. Verkætlanarbólkur fyri útbygging av høllini á 

Hálsi hevur verið við í tilgongdini og mælir til at góðkenna hjálagda projektuppskot. Sí 

hjáløgdu skjøl. 

 

Í mun til áður gjørdar metingar er talan um ávísan mun á metta kostnaðinum, men verður 

mett at talan er um innanfyri ta óvissu, ið vil verða í sambandi við slíkar metingar og sum 

endaligu arbeiðstøkurnar vilja staðfesta nærri. Fyri at koma til nevndu kostnaðarmeting eru 

gjørdar ein røð av tillagingum, ið tó ikki broyta grundleggjandi uppá verkætlanina. 

 

Við støði í projektuppskotinum fer ráðgevin beinanvegin undir at detailprojektera 

verkætlanina. Ætlandi verður detailprojekteringin fyri jørðarbeiðið klár um stutta tíð, soleiðis 

at jørðarbeiðið longu verður klárt at bjóða út innan 2-3 vikur. Ætlanin er at tilboð uppá 

jørðarbeiðið eru innkomin og klár til nevndarviðgerð 6. apríl 2016. 

 

Tilmæli 

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla nevndini til at samtykkja 

hjálagda projektuppskot. 
 
 
Mentamálanevndin 02. marts 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Ískoyti 
Útbyggingin av høllini á Hálsi og nýtt parkeringsøki móti R.C. Effersøesgøtu, er sum áður 
ætlað at bjóðað út í tveimum. Fyrst jørðarbeiði íroknað parkeringsøki og síðani 
bygningsarbeiði. Bygningsarbeiðið verður væntandi bjóðaði út um mánaðarskifti maj/juni. 
 
Útboð hevur verið av jørðarbeiðinum í sambandi við verkætlanina. Týsdagin tann 5. apríl kl. 
11:00 var lisitatión hildin. Fýra arbeiðstakarar vóru bidnir um at bjóða, og allir lótu tilboð inn. 
 
Tilboðini vóru soljóðandi: 
P/F Articon    kr. 10.648.010,00 
P/F J&K Contractors   kr.   9.067.613,00 
Sp/f Plan    kr. 10.167.628,70 
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Sp/f TG Verk    kr. 11.248.229,00 
 
Metingin segði    kr.   7.950.000,00 
 
Ikki íroknað MVG. 
 
Við í arbeiðinum varð bjóðað út gravir vm. til fjarhitaleiðing. Ynski um fjarhita er komið inn 
seinni í verkætlanina, sum ein meirkostnaður. 
 
Parturin í innkomna tilboðnum til jørðarbeiði, sum knýtir seg til fjarhitaskipan, er kr. 
391.012,00.  
 
Hvussu stórur partur fjarhitakostnaðinum verkætlanin skal rinda og hvussu stórur partur 
Fjarhitafelagið skal rinda, er ikki avgreitt enn, men er til samráðingar. 
 
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla til at farast kann undir 
samráðingar um sáttmála um jørðaarbeiðið til útbygging av høllini á Hálsi og tilhoyrandi 
parkeringsøki við lægsta tilboðsveitara, ið er P/F J&K Petersen Contractors, og beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
 
Mentamálanevndin 06. april 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Helena Dam á Neystabø var ikki við í viðgerðini av hesum málið. 
 
Ískoyti: 
Víst verður til tilmælið og samtyktina omanfyri. Av misgáum er ikki biðið um heimild at gera 
sáttmála, tá samráðing er liðug at leggja fyri fíggjarnevninda. Sáttmáli væntast klárur til 
fíggjarnevndarfundin, og tí verður biðið um heimild til eisini at gera sáttmála. 
  
Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og tekniski stjórin mæla til at, at farast kann undir samráðingar og at gera 
sáttmála um jørarbeiðið við lægsta tilboðsveitara at leggja fyri fíggjarnevndina.  
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Fíggjarnevndin 13. april 2016: Samtykt at gera sáttmála við P/f J&K Contractors og at játta 
kr. 9.101.547 umframt mvg. av framfluttum løgukarmi, 5775, til L 57003, høllin á Hálsi, og at 
beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 19. apríl 2016: Einmælt samtykt.  
Ískoyti 
Á karminum fyri 2016 eru játtaðar 20. mio.kr. á stovnsnr. 5775 – Ítróttaanlegg  (íløgur). 
Projekteringin av útbyggingini av Høllini á Hálsi er nærum liðug og verður byggiarbeiðið 
boðið út í innbodnari lisitatión (3 fak) í næstum,  umframt at jørðarbeiðið og gerð av 
parkeringsplássi við Skipara Hansens stein longu er í gongd. 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla fíggjarnevndini til at játta 20. mio.kr. á 
projektkonto L57003, umframt at flyta játtanina á projektkonto L57021 – Ítróttahøll í 
Gundadali - 1,686 mio.kr. og á projektkonto L57023 – Judo og borðtennishøll – 2,0 mio.kr til 
projektkonto L57003 – Høllin á Hálsi. 
 
 
 
Fíggjarnevndin 08. juni 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið  í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 16. juni 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 

30. juni 2016 var innboðin licitatión fyri 3 arbeiðstøkur í byggiverkætlanini. Arbeiðstøkurnar 
vóru bygningsarbeiði, El og HVS. 
 
Tilboðini vóru soljóðandi: (allar upphæddir uttan MVG, um ikki annað er viðmerkt!). 
 
Bygningsarbeiði 
P/F Articon                                    kr. 29.685.153.00 
P/F Búsetur                                  kr. 29.445.269,00 
Sp/f Húsavarðatænastan              kr. 31.058.428,59 
P/F J&K Petersen Contractors     kr. 40.754.640,00 
Sp/f TG Verk                                 kr. 35.606.786,00 
 
1 innboðið felag lat ikki inn tilboð og eitt lat inn tilboð saman við øðrum felag. 
 
El 
Sp/f El.FO                                     kr. 1.683.822,00 
Sp/f El-net                                     kr. 1.973.370,82 
Sp/f Install                                     kr. 1.356.941,04 
P/F Leif Mohr                                kr. 1.687.836,83  
 
HVS 
P/F Demich                                   kr. 5.429.525,00 
P/F Maria Poulsen                        kr. 4.160.383,00 
 
Áður er jørð- og spreingiarbeiðið boðið út og sáttmáli gjørdur fyri hesa arbeiðstøku á kr. 
9.101.547,00 
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Samanlagt gevur hetta ein kostnað á kr. 44.064.140,00 í hondverkaraútreiðslum (HVÚ). 
 
Meting fyri hesar arbeiðstøkur var áður samanlagt kr. 38.355.000,00, tó uttan útreiðslur til 
fjarhita. 
  
Sum liður í samtyktu átøkunum í vár fyri virkseminum hjá P/F Fjarhitafelagnum, er ætlanin at 
fáa fjarhita til høllina og ítróttaøkið í Gunddali. Hetta vil uppá sikt geva bæði umhvørvisligar 
og fíggjarligar fyrimunir. 
 
Útreiðslur til fjarhitaskipanina eru í verandi støðu kr. 635.000,00. Tá rindar P/F Fjarhitafelagið 
kr. 50.000,00 sum part av kostnaðinum fyri grøvina til fjarhitarør á hallarøkinum. 
 
Samráðingar og tillagingar í verkætlanini 
Umsitingin hevur saman við ráðgevum mett um innkomu tilboðini og metti at ávísar tillagingar 
kundu gerast í verkætlanini og samstundis hava eina nøktandi verkætlan. 
 
Umsitingin hevur síðani verið í samráðingum við lægstu arbeiðstakararnar og eru komin 
ásamt um eina røð av tillagingum í verkætlanini innan byggiplássið, betong-, element-, 
timbur-, múrara- og málara-, HVS-arbeiði, umframt tillagingar í ígongdverandi jørð- og 
lendisarbeiði. Í alt er talan um sparingar á kr. 4.246.254,83. 
 
Arbeiðstøkan hjá P/F Búsetur er nú kr. 26.272.094,17. Arbeiðstøkan hjá P/F Maria Poulsen 
er nú kr. 3.546.798,00 og el-arbeiðstøkan hjá Sp/f Install óbroytt. 
 
Samanlagt kostar verkætlanin nú kr. 52.101.656,00. Tá íroknað allar arbeiðstøkur, 
innanhýsis umsiting, fyrireiking, ráðgeving, eftirlit, byggileiðslu, trygging, MVG, 
fjarhitaskipan, umframt pulju til ókent og møguligan lønar- og prísvøkstur, umframt 
eykaútreiðslur í sambandi við herd krøv og kostnað til trygging, serliga í sambandi við 
spreingiarbeiðið. Tá er eisini tikið við at jørðarbeiðstøkan, íroknað parkeringsøkið við Skipara 
Hansens Stein, sum gjørdist umleið 1 mio.kr. hægri enn upprunaliga mett. 
 
Tilmæli 
Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararktitekturin og mentamálaleiðarin mæla til at 
heimila umsitingini til at gera sáttmálar við P/F Búsetur um bygningsarbeiðstøkuna sum 
tillagað og P/F Maria Poulsen um HVS-arbeiðstøkuna sum tillagað og Sp/f Install um el-
arbeiðstøkuna og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. Útreiðslurnar í 2016 vera at 
rinda av projektkonto L57003. Restupphæddin á upp til 17,5 mio.kr er at játta til 
verkætlanina í 2017. 

 
 
 
Mentamálanevndin 20. juli 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 26. juli 2016: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við 
mentamálanevndini.  
 
Býráðsfundur 26. juli 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Verkætlanin gongur sína gongd, og tørvur er á at fáa játtað samtykta peningin til 
verkætlanina á løgukarminum konta 5775 til verkætlanina á projektkontu L57003. 
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Tilmæli: 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at játta 17.500 tkr. av 
løgukarminum konta 5775 til projektkontu L57003. Málið verður beint í býráðið umvegis 
fíggjarnevndina. 
 
Mentamálanevndin 26. juli 2017: 
Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 26. juli 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í 
býráðið. 
 
Býráðsfundur 26. juli 2017: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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190/17 Uppskot til MMR um Hoydalar (gamla sanatoriu) 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi- og býarskipanarnevndin 10.05.2017 108/17 17/01460-1 

2 Økisnevndin 12.06.2017 13/17 17/01460-1 

3 Mentamálanevndin 31.05.2017 144/17 17/01460-1 

4 Tekniska nevnd 06.06.2017 33/17 17/01460-1 

5 Náttúru- og umhvørvisnevndin 08.06.2017 26/17 17/01460-1 

6 Fíggjarnevndin 16.05.2017 119/17 17/01460-1 

7 Vinnunevndin 12.06.2017 41/17 17/01460-1 

8 Byggi- og býarskipanarnevndin 13.07.2017 154/17 17/01460-1 

9 Mentamálanevndin   17/01460-1 

10 Fíggjarnevndin 26.07.2017 168/17 17/01460-1 

11 Býráðsfundur 26.07.2017 190/17 17/01460-1 

 
 
Málslýsing:  
Hoydalar eru í trimum: Ovastu Hoydalar, Miðhoydalar og Hoydalar. Í 1908 var Sanatoriið 
bygt her, og hagar komu tuberklasmittað fólk úr øllum Føroyum. Sanatoriitrøðin varð løgd inn 
í 1912. Hon rakk frá Hvítasandi og niðan til Hvítanesvegin, og hon fevndi eisini um 
Starabrekkuna. Á hesum øki skuldu sjúklingarnir vera. Her vórðu gøtur gjørdar, eitt nú var ein 
lítil brúgv um ánna, so tað bar til at sleppa yvirum og niðan í Starabrekkuna. 
 
Seinni var Nýggja hús røktarheim í nøkur fá ár. Í 1962 flutti studentaskúlin niðan í Gamla 
hús, og tá varð Nýggja hús innrættað til kostdeild. Í 1961 varð farið undir at byggja nýggjan 
studentaskúla her. Í 1964 vórðu tær fyrstu skúlastovurnar tiknar í brúk, og 1965 varð allur 
bygningurin tikin í brúk. Tá vóru eldru bygningarnir innrættaðir til kostdeild; dreingjakostdeild 
var í Gamla húsi, og gentukostdeild í Nýggja húsi. Seinni øktist næmingatalið á Føroya 
Studentaskúla og HF-skeiði, og tískil vórðu báðir teir eldru bygningarnir umbygdir til 
skúlastovur og onnur undirvísingarhøli vegna plásstrot. Í 2007 brann Nýggja hús í grund. 
 
Mentamálaráðið skrivar soleiðis á heimasíðu sínari tann 30.03.2017: 
Mentamálaráðið eigur bygningarnar hjá Glasi í Hoydølum og varðar av økinum fyri Føroya 
Landsstýri. 
Um stutta tíð flytur skúlin við øllum sínum virksemi í nýggja bygningin hjá Glasi í Marknagili. 
Eins og flest onnur hevur Mentamálaráðið vitað hetta leingi, og tí eru longu komin ymisk 
hugskot á borðið um, hvat hesin vakri og søguríki bletturin, henda perlan mitt í Føroyum, skal 
brúkast til í framtíðini. Støða er ikki tikin til spurningin enn. 
Áðrenn endalig støða verður tikin, fer Mentamálaráðið við hesum at lata almenn og privat fáa 
høvi at senda inn uppskot um, hvussu tey kundu hugsað sær at gagnnýtt økið. 
Uppskotini skulu verða ein yvirskipað lýsing av, hvussu økið verður best brúkt og kemur flest 
borgarum at gagni. Fyri at tryggja, at álvari er handan innkomnu uppskotini, skal 
verkætlanarlýsing og fíggingarleistur fyriliggja. 
Uppskotini skulu sendast inn umvegis teldupost mmr@mmr.fo og verða Mentamálaráðnum í 
hendi í seinasta lagi 1. august 2017. 
Mentamálaráðið tilskilar sær rætt at brúka burtur úr innkomna tilfarinum, at seta tað saman á 
ymiskan hátt, ella at vraka innkomnu uppskotini.   
 
Býarskipanardeildin hjá Tórshavnar kommunu metir tað vera av stórum týdningi, at økið 
verður varðveitt við tí dámi tað í dag hevur. Harumframt verður mælt til, at økið verður skipað 
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sambært frílendisætlanini fyri Hoydalar j. nr. 14/01476-8, umframt at endaliga virksemið, sum 
húsini og økið fer at fevna um, kemur at gagna kommununi og borgarunum í kommununi. 
 
Fleiri hugsandi virksemir kunnu hugsast at húsast í økinum, og verður mælt til, at ymisku 
faknevndirnar í kommununi koma við sínum tilmælum, soleiðis at kommunan kann, áðrenn 
freistina 1. august, senda Mentamálaráðnum eitt uppskot, sum fevnir og gagnar 
áhugamálunum hjá Tórshavnar kommunu. 
 
Tilmæli:  
Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til, at nevndin samtykkir omanfyri standandi, og 
beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina, teknisku nevnd, mentamálanevndina, náttúru- 
og umhvørvisnevndina og økisnevndina fyri at savna saman hugskot at senda 
Mentamálaráðnum. 
 
 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 10. mai 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Fíggjarnevndin 16. mai 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Mentamálanevndin 31. mai 2017: Umrøtt. 
 
Tekniska nevnd 06. juni 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Náttúru- og umhvørvisnevndin 08. juni 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Økisnevndin 12. juni 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum. Heitt verður á 
borgarstjóran um at kalla inn til ein felagsfund um málið. 
 
Vinnunevndin 12. juni 2017: Ein meiriluti: Bogi Andreasen, Jákup og Gunvør Balle tekur 
undir við økisnevndini. 
 
Ein minniluti: Helena Dam á Neystabø og Annfinn Brekkstein gera vart við at 
Mentamálaráðið hevur útskrivað kapping um økið og mælir til at bíða við at taka undir við 
ávísum tilmæli til úrslitini av kappingini fyriliggja. 
 
Ískoyti: 
Ískoyti og tilmæli koma týsdagin. 
 
Ískoyti: 
Fáum høvuðsstøðum er unt at eiga eitt so stórt frílendi miðskeiðis í býnum, og í býarhøpi 
liggja Hoydalar at kalla mitt í verandi býi. Handilslív, mentanartilboð, vinna og fyrisiting eru í 
stóran mun staðsett sunnanfyri lendið, meðan nógv av nýggju íbúðarøkjunum í býnum eru 
staðsett norðanfyri lendið, har m.a. tættbygdur byggiháttur verður nýttur. Tí vantar mongum 
borgarum hóskandi øki til uttandura- og frílendisvirksemi í sínum nærumhvørvi.  
 
Lendið við bygningarnar hjá Glasir í Hoydølum er partur av tí býarskipanarliga grøna 
geiranum, ið gongur úr fjøruni við Boðanes og Hoyvíkina, niðan gjøgnum Hoydalarnar og 
Ternurygg, og út í hagan uppi undir Húsareyni og Villingafossi. Frílendið við og rundan um 
bygningarnar er karmur um ein frístað hjá borgarunum við vakrari og stórfingnari náttúru. 
Verandi gøtuskipan, bindur allar upplivingarmøguleikarnar saman í eina størri heild, sum 
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samstundis skapar ein heilt serligan dám í økinum. Harafturat hava Hoydalar í dag eitt 
týðandi mentanar- og søguligt virði. 
 
Frílendisætlanin fyri Boðanes og Hoydalar, sum var ein samstarvsavtala millum land og 
kommunu, varð latin úr hondum í 2016, og vísir á fleiri jarðvísindaliga áhugaverd støð á 
Sanatoriutrøðni, ið er stóra fløtan frammanfyri bygningarnar, umframt at økið hevur eina ríka 
floru. Lendið er dyrkað, og viðarlundin, sum er áleið 100 ára gomul, er sermerkt 
gróðrarbrigdi, sostatt er áhugavert at varðveita hesi øki í so natúrligum líki sum til ber.  
 
Frílendisætlanin leggur í høvuðsheitum upp til at leggja fløtuna frammanfyri bygningarnar út 
til almennan grasvøll til leik, uppihald og tónleik, at hampa um vegjaðaran fram við 
Sanatoriuvegnum, umframt at økið vestanfyri fløtuna verður gróðursett við trøum og runnum.  
 
Økið rundanum er í stóran mun merkt av nógvu ferðsluni á Eystara Ringvegi og á 
Hvítanesvegnum, sum eisini eru høvuðsvegirnir til Hoydalar. Sanatoriuvegur og Garðavegur 
saman við eini vælútbygdari gøtuskipan leiða fólkið oman til verandi bygningar. Við 
bygningarnar eru áleið 60 parkeringspláss, umframt at pláss er fyri áleið 30 bilum á økinum, 
sum fyri nøkrum árum síðani varð lagt út til parkering. Harafturat eru fleiri parkeringspláss í 
útjaðaranum av økinum, og busssamband er til økið eftir Hvítanesvegnum og 
Hoyvíksvegnum.  
 
Í sambandi við nýtt virksemi í Hoydølum, metir býarskipanardeildin tað vera av stórum 
týdningi, at økið í Hoydølum við verandi bygningar verður varðveitt við tí dámi tað hevur í 
dag, og at økið verður skipað sambært frílendisætlanini fyri Hoydalar j. nr. 14/01476-8. Í 
býarskipanarligum høpi merkir hetta, at nýtt virksemi ikki skal vaksa út um verandi øki og 
karmar, bæði tá talan er um bygningar og parkeringsviðurskifti, men at umvæling og 
umbygging av verandi bygningum kann fara fram. Parkerings- og ferðsluviðurskiftini eru 
trong, tí verður samstundis mælt til, at framtíðar virksemi ikki ber við sær ov nógva ferðslu.  
 
Lógir, ásetingar o.a.: 
Í høvuðsheitum er økið fevnt av ásetingunum fyri D1 og D3 umráðispartarnar í almennu 
byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu:  
 

“Umráðispartarnir D1 verða í síni heild lagdir til almenning, náttúrufriðingar- og 
mentanarlig endamál og tílíkt. Økið fram við Hoydalsá kann einans verða skipað og 
bygt sambært serstakari byggisamtykt fyri økið”.  
“Umráðispartarnir D3 verða kannaðir stórum almennum stovnum fyri umsiting, 
skúlaskap, heilsurøkt og tílíkt”.  
 

Økið er harafturat fevnt av ásetingunum í serstøku byggisamtyktini fyri økið fram við 
Hoydalsá frá 1996:  

“Økið verður í síni heild lagt til alment fríøki, traðarbrúk og til náttúrufriðingar- og 
gróðursetingar endamál”. 

 
Upplýsingar frá umsitingini: 
Stórt kloakkreinsiverk og kloakkleiðingar eru á fløtuni í Niðastu Hoydølum. Kloakkleiðingin frá 
reinsiverkinum gongur fram við Hoydalsá, gjøgnum tunnil, og oman á sjógv.  
 
Viðmerkjast skal, at Gamla Hús, har Glasir heldur til í dag, er sambært Tórshavnar býaratlas 
mett at vera varðveitingarvert eftir stigi 2-3, sum er høgt varðveitingarvirði. 
 
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið: 
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Verandi barakkir fingu í mai/juni 2010 eitt tíðaravmarkað byggiloyvi (j.nr. 2010-0932), 
galdandi til juli 2014, at loysa akutta hølistørvin. Í juni 2012 varð loyvi givið til tvær 
skúlastovur afturat út frá teirri fortreyt, at bygningurin og allar installatiónir v.m. vórðu tiknar 
burtur av økinum, og at økið varð fingið í rættlag aftur, tá nýggi skúlin í Marknagili varð 
liðugur í 2016.  
 
Landsverk sendi í 2006 umsókn um byggiloyvi at gera atkomuveg av verandi 
Sanatoriuvegnum og tvørtur um fløtuna yvir í sunnara enda á Studentaskúlanum í Hoydølum 
(j.nr. 2006-3454). Arbeiðið fór í gongd, hóast samtykt varð ikki at ganga umsóknini á møti, tí 
talan var um frávik fyri at leggja vegin í einum serstøkum náttúru øki. Biðið varð um at steðga 
arbeiðinum á fløtuni og at endurskapa lendið, har arbeitt hevði verið. Hetta seinasta varð ikki 
gjørt.  
 
Skjøl: 

- Endalig frágreiðing (Frílendisætlanin fyri Hoydalar j. nr. 14/01476-8) 

- Ásetingar í býarskipanini_Kort (j.nr. 14/01460-9) 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og virkandi býararkitektur mæla til, at nevndin samtykkir omanfyri standandi:  

- at økið verður skipað sambært frílendisætlanini fyri Hoydalar. 

- at økið við verandi bygningum verður varðveitt við tí dámi, tað hevur í dag. 

- at nýtt virksemi ikki skal vaksa út um verandi karmar. 

- at nýtt virksemi ikki ber við sær ov nógva ferðslu.  

- at kommunan krevur at fáa endurskapað lendið, har fyribils loyvi varð givið til verandi 

barakkir. 

- at kommunan krevur, at p-lendið við Sanatoriuvegin verður endurskapað.  

- at bygningar og økið fara at gagna almenninginum. 

og at beina málið í býráðið. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin 13. juli 2017: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Turið 
Horn og Bergun Kass samtykti at taka undir við tilmælinum. 
 
Ein minniluti, Helena Dam á Neystabø, mælir til, at TK tekur lut í arbeiðinum, at gagnnýta 
Hoydalar á ein fyri býin og landið skynsaman hátt. Eisini um tað krevur at partar av 
frílendisæltnanini mugu broytast. Verður tilmælið til dømis og semja um, at byggja eitt nú 
Fróðskaparsetur Føroya í Hoydølum, so eigur TK at skapa neyðugar karmar til tess. Í 
breiðastu merking eigur frílendisætlanin at verða vird viðvíkjandi endamáli og innihaldi.  
 
Fíggjarnevndin 26. juli 2017: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Turid Horn tekur 
undir við meirilutanum í byggi- og býarskipanarnevndini og beinir málið í býráðið. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen, tekur undir við tilmælinum, men mælir til, at greiða fæst á, 
um Fróðskaparsetrið kann húsast í bygninginum, áðrenn ein endalig støða verður tikin. 
 
Býráðsfundur 26. juli 2017: Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á 
Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein seta fram soljóðandi broytingaruppskot: 
 
Mælt verður til, at Tórshavnar kommuna tekur lut í arbeiðinum, at gagnnýta Hoydalar á ein 
fyri býin og landið skynsaman hátt. Eisini um tað krevur at partar av frílendisætlanini mugu 
broytast. Verður tilmælið til dømis, og semja um, at byggja eitt nú Fróðskaparsetur Føroya í 
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Hoydølum, so eigur Tórshavnar kommuna at skapa neyðugar karmar til tess. Í breiðastu 
merking eigur frílendisætlanin at verða vird viðvíkjandi endamáli og innihaldi. 
 
Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskotið frá Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Helena 
Dam á Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein, ið fall við 5 atkvøðum fyri og 7 
ímóti. 
 
Fyri atkvøddu: 
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus og  
Heðin Mortensen. 
 
Ímóti atkvøddu: 
Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen 
og Bergun Kass. 
 
Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 7 
atkvøðum fyri, 3 atkvøðum ímóti og tveimum blonkum atkvøðum.  
 
Fyri atkvøddu: 
Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen 
og Bergun Kass. 
 
Ímóti atkvøddu: 
Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen og Helena Dam á Neystabø. 
 
Blankt atkvøddu: 
Bjørghild Djurhuus og Heðin Mortensen. 
[Lagre]  
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191/17 Samskifti við LISA um listahøli v.m. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentamálanevndin 03.05.2017 109/17 17/01401-2 

2 Mentamálanevndin 31.05.2017 145/17 17/01401-2 

3 Mentamálanevndin 15.06.2017 175/17 17/01401-2 

4 Mentamálanevndin   17/01401-2 

5 Fíggjarnevndin 26.07.2017 169/17 17/01401-2 

6 Býráðsfundur 26.07.2017 191/17 17/01401-2 

 
 
Málslýsing:  
27. feb. 2017. var fundur millum LISA og tess limafeløg við umboð fyri kommununa. 
Á fundinum greiddi felagið m.a. frá ynskinum um fleiri møguleikum fyri lestaverkstøðum. 
Harumframt nevndi felagið ætlan hjá Mentamálaráðnum (MMR) um at fáa hugskot um 
framtíðar nýtslu av skúlabygningunum í Hoydølum. 
 
 
30. mars 2017 kom lýsing frá MMR um tað. Sí her: 
 http://www.mmr.fo/kunning/tidindi/hoydalar/  
 
20. apríl 2017 kom soljóðandi skriv frá LISA. 
 
“Listafólksambandi fegnast um at Tórshavnar Kommuna vísir áhuga fyri listaøkinum, og vilja 
vit tí eggja til tættari samstarv partarnar millum. 
 
Sum ført varð fram á fundinum so vil LISA serstakliga fegin hava, at Hoydalar gerast ein 
framsíggin miðstøð fyri framleiðslu, framsýning og umsiting av list og mentan. 
 
Rigmor Dam er jalig um hetta, tó so, hetta er farið í eitt slag av útboði og fígging av rakstri er 
avgerandi. 
 
http://www.mmr.fo/kunning/tidindi/hoydalar/ 
 
LISA vil fegin, hava ein fund við teg, har vit umrøða, hvønn leiklut Tórshavnar Kommuna 
kann hava, og hvussu Tórshavnar Kommuna kann hjálpa listafólkunum við hesum, har 
miðað verður móti at leisturin gerst tann, at landið letur bygningarnar, meðan kommunan 
letur til rakstur. 
 
Hetta hevði verið eitt søguligt nýbrot fyri listaøki, og listafólkini vóna, at hetta kann vekja 
tykkara áhuga soleiðis, at landið, kommunan og listaøki saman kunna skapa eitt stað, sum 
veruliga fer at gera mun fyri listaliga framleiðslu og mentanarliga samleikamenning.” 
 
Í verandi støðu er ætlanin ikki nágreinað nøktandi til, at umsitingin kann gera nærri meting og 
tilráðing.  
 
Hugsast kann, at onnur góð hugskot frá øðrum pørtum fara at heita á kommununa um  
líknandi stuðul. Tí er líka viðkomandi, at býráðið sjálvt ger sær nakrar yvirskipaðar tankar um, 
hvat virksemi framyvir skal vera í Hoydølum, hetta eisini við atliti at býarskipan og 
frílendisøkinum annars.  
 

http://www.mmr.fo/kunning/tidindi/hoydalar/
http://www.mmr.fo/kunning/tidindi/hoydalar/
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Tilmæli 
Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka uppskotið við í 
yvirskipaða viðgerð av, hvat býráðið ynskir skal vera í Hoydølum framyvir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentamálanevndin 03. mai 2017: Útsett. 
 
Mentamálanevndin 31. mai 2017: Umrøtt. 
 
Mentamálanevndin 15. juni 2017: Ein meiriluti, Gunvør Balle, Turið Horn og Jákup Dam, 
samtykkir at viðmæla uppskotinum hjá LISA um at skipa Hoydalar sum miðstøð fyri fjøltáttað 
listavirksemi. Meirilutin tekur serliga væl undir við ætlanini at skipa arbeiðsstøð til listafólk og 
framsýningarhøli, at Hoydalar verður eitt livandi og opið stað eisini fyri borgararnar, og at 
yvirskipaða ætlanin er við til at flyta mørk bæði fyri listina og høvuðsstaðin. Meirilutin mælir í 
hesum sambandi til, at neyvari útgreining av ætlanini í mun til skipan og fígging verður gjørd, 
tá greitt er, um Mentamálaráðið avgerð at lata LISA Hoydalar til endamálið. 
 
Ein minniluti, Heðin Mortensen og Bjørghild Djurhuus, tekur støðu á seinni fundi. 
 
 
Ískoyti: 
Málið um framtíðarætlanir fyri Hoydalar eigur hóskandi at vera viðgjørt saman við málinum 
“Frílendið Boðanes Hoydalar” (mál 14/01476) og málinum “Uppskot til MMR um Hoydalar” 
(mál 17/01460).  
 
Býarskipanarlig og teknisk viðurskifti í sambandi framtíðar brúk av økinum, vegum og 
bygningunum 
Lendið við bygningarnar hjá Glasir í Hoydølum er partur av tí býarskipanarliga grøna 
geiranum, ið gongur úr fjøruni við Boðanes og Hoyvíkina, niðan gjøgnum Hoydalarnar og 
Ternurygg, og út í hagan uppi undir Húsareyni og Villingafossi. Frílendið við og rundan um 
bygningarnar er karmur um uttandura- og frílendisvirksemi hjá almenninginum við vakrari 
náttúru. Verandi gøtuskipanin bindur allar upplivingarmøguleikarnar saman í eina størri heild, 
sum samstundis skapar ein heilt serligan dám í økinum. Harafturat hava Hoydalar í dag eitt 
týðandi mentanar- og søguligt virði. 
 
Økið er fevnt av ásetingunum fyri D1 og D3 umráðispartarnar í almennu byggi-samtyktini fyri 
Tórshavnar kommunu: 

 
“Umráðispartarnir D1 verða í síni heild lagdir til almenning, náttúrufriðingar- og 
mentanarlig endamál og tílíkt. Økið fram við Hoydalsá kann einans verða skipað og 
bygt sambært serstakari byggisamtykt fyri økið”. 
 
“Umráðispartarnir D3 verða kannaðir stórum almennum stovnum fyri umsiting, 
skúlaskap, heilsurøkt og tílíkt”. 

 
Økið er harafturat fevnt av ásetingunum í serstøku byggisamtyktini fyri økið fram við 
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Hoydalsá frá 1996: 
 

“Økið verður í síni heild lagt til alment fríøki, traðarbrúk og til náttúrufriðingar- og 
gróðursetingar endamál”. 

 
Frílendisætlanin vísir á fleiri jarðvísindaliga áhugaverd støð á Sanatoriutrøðni, umframt at 
økið hevur eina ríka floru. Lendið er dyrkað, og viðarlundin, sum er áleið 100 ára gomul, er 
sermerkt gróðrarbrigdi, sostatt er áhugavert at varðveita hesi øki í so natúrligum líki sum til 
ber. Í høvuðsheitum leggur frílendisætlanin upp til at leggja fløtuna frammanfyri bygningarnar 
út til almennan grasvøll til leik, uppihald og tónleik, at hampa um vegjaðaran fram við 
Sanatoriuvegnum, umframt at økið vestanfyri fløtuna verður gróðursett við trøum og runnum. 
 
Fyri at loysa akutta hølistørvin fingu verandi barakkir tíðaravmarkað byggiloyvi út frá teirri 
fortreyt, at bygningar og allar installatiónir v.m. verða tiknar burtur av økinum, og at økið 
verður fingið í rættlag aftur, tá nýggi skúlin í Marknagili verður liðugur. Kommunan ynskir at 
fáa endurskapað lendið, har fyribils loyvi varð givið til verandi barakkir, umframt at p-lendið 
við Sanatoriuvegin verður endurskapað. Harumframt skulu atlit takast til, at eitt stórt 
kloakkreinsiverk og kloakkleiðingar eru á fløtuni í Niðastu Hoydølum. 
 
Mentamálaráðið eigur bygningarnar hjá Glasi í Hoydølum og varðar av økinum fyri Føroya 
Landsstýri. Viðmerkjast skal tó, at Gamla Hús er sambært Tórshavnar býaratlas mett at vera 
varðveitingarvert eftir stigi 2-3, sum er høgt varðveitingarvirði. 
 
Í sambandi við nýtt virksemi í Hoydølum, metir býarskipanardeildin tað vera av stórum 
týdningi, at økið í Hoydølum við verandi bygningar verður varðveitt við tí dámi tað hevur í 
dag, og at øki og bygningar fara at gagna almenninginum. Mælt verður somuleiðis til, at økið 
verður skipað sambært frílendisætlanini, tá átøk verða gjørd í økinum. 
Í býarskipanarligum høpi merkir hetta, at nýtt virksemi ikki skal vaksa út um verandi karmar, 
bæði tá talan er um bygningar og parkeringsviðurskifti, men at umvæling  og umbygging av 
verandi bygningum ella nýbygging kann fara fram. Parkerings- og ferðsluviðurskiftini eru 
trong, tí verður samstundis mælt til, at framtíðar virksemi ikki ber við sær ov nógva ferðslu. 
 
Mentanarlig og frítíðar viðurskifti í sambandi við framtíðar brúk av bygningunum og 
økinum 
Tórshavnar Kommuna hevur 6. juli fingið eina meiri ítøkiliga lýsing av, hvussu LISA hugsar 
sær at skipa virkseminum í teimum 3 bygningum í Hoydølum, sí skjalið “LISA í Hoydalar”. 

Talan er sum heild um eina sera víttfevnda, slóðbrótandi og ambitiøsa verkætlan, ið røkkur 
langt út yvir tað, sum vit kenna innan økið í dag. 

Sum heild verður høvuðsavbjóðingin hjá LISA at fáa eina fíggjarætlan at hanga saman og at 
fáa eina semju við landið um langtíðar bygningsviðlíkahald. Í hjálagda fylgiskjali (ikki komin 
enn!) sæst teirra boð uppá raksturin, og hvønn lut tey hugsa at kommunan skal hava.  

Limirnir hjá limafeløgunum hjá LISA fevna um fríyrkisfólk, sum í størri ella minni mun liva av 
sínum yrki og onnur sum eru meiri áhuga listafólk. Í hesum sambandi skulu hóskandi fyrilit 
takast til § 50 í kommunustýrislógini, ið ásetur m.a. at ein kommuna kann einans taka lut í 
vinnuligum virksemi, um so er, at virksemið tænir einum almannagagnligum endamáli og ikki 
hevur vinning fyri eyga og at kommunan kann seta almenn tiltøk í verk, um so er, at hetta er 
til frama fyri vinnulívið á staðnum, men stuðul til einstaklingar ella einstakt virksemi má ikki 
latast uttan so, at serligar orsøkir eru. 
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Valið hjá Tórshavnar kommunu stendur í millum at fara proaktivt inn í málið við ítøkiligum 
hugskotum ella at vita, hvat onnur koma við og so meta um, hvønn leiklut kommunan kann 
og vil hava í mun til tær eins og talan er um við umbønini frá LISA.  
 
Er talan um virksemi sum kommunan beinleiðis ynskir sjálv at hava í økinum, er hóskandi at 
lata inn eina umsókn um t.d. ætlanir innan ymsu virksemisøki kommununar. Onki ítøkiligt 
hevur verið frammi tí viðvíkjandi. 

Skjøl: 
- “LISA í Hoydalar” 

 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin, virkandi býararkitekturin, trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla 
býráðnum til at viðgera og samtykkja, hvørja støðu Tórshavnar kommuna skal hava til málini 
viðv. framtíðar nýtslu av Hoydølum. 

 
Fíggjarnevndin 26. juli 2017: Tikið av skrá. 
 
Býráðsfundur 26. juli 2017: Tikið av skrá. 
[Lagre]  
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192/17 Regnvatnsleiðing úr Marknagili - projekt  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Tekniska nevnd 29.04.2015 59/15 15/01396-2 

2 Fíggjarnevndin 18.05.2015 123/15 15/01396-2 

3 Býráðsfundur 21.05.2015 95/15 15/01396-2 

4 Tekniska nevnd 13.01.2016 3/16 15/01396-2 

5 Fíggjarnevndin 20.01.2016 18/16 15/01396-2 

6 Býráðsfundur 28.01.2016 25/16 15/01396-2 

7 Tekniska nevnd 04.05.2016 58/16 15/01396-2 

8 Fíggjarnevndin 11.05.2016 171/16 15/01396-2 

9 Býráðsfundur 19.05.2016 153/16 15/01396-2 

10 Býráðsfundur 12.09.2016 206/16 15/01396-2 

11 Tekniska nevnd 26.07.2017 37/17 15/01396-2 

12 Fíggjarnevndin 26.07.2017 170/17 15/01396-2 

13 Býráðsfundur 26.07.2017 192/17 15/01396-2 

 
 

Málslýsing: 
Víst verður til mál nr. 14/04040, har býráðið 18. september 2014 samtykti at játta kr. 
10,8 mió. til arbeiðið at leggja regnvatnsleiðing frá skúladeplunum oman til Sandá fíggjað av 
langtíðar íløgum fyri kloakkir. 
 
Í sambandi við arbeiðið at byggja skúladepilin í Marknagili, hevur Landsverk gjørt avtalu við 
kommununa, j. nr. 14/00941/188, um at leggja pening út til fíggingina av arbeiðinum til 
regnvatnsleiðing v.m. 
 
Útbjóðingartilfarið til 1. byggistig til regnvatnsleiðing úr Marknagili oman í Sandá fór út 20. 
mars 2015. Avgjørt var at bjóða arbeiðið út í 2 byggistigum. 

 Byggistig 1 er frá Landavegnum oman í Sandá 

 Byggistig 2 er frá Marknagili til Landaveg. 

Grundin til at avgjørt var at bjóða arbeiðið út í tveimum arbeiðstøkum er, at tað er ikki 
endaliga staðfest, hvussu vegurin verður gjørdur í sambandi við nýggja Vesturskúlan og best 
hevði verið um regnvatnsleiðingin verður løgd samstundis sum vegurin verður gjørdur. 
 
Teir bjóðandi vóru: 

 Articon 

 J&K Contractors 

 Plan v/Johannes Hellisdal 

 Maskinkoyring 

 P/F Tórhallur Hansen 

 Andrias Berg 
 
Lisitatión varð hildin 13.04.2015. Víst verður til lisitatiónsprotokoll j. nr. 15/01396-3. Av 
innkomnu tilboðunum var lægsta boðið frá p/f Tórhallur Hansen áljóðandi uml. 6,1 mió. kr.  
 
Umsitingin kunnar um lisitatiónsúrslitið og tilmæli frá rágeva j.nr. 15/01396-4 og um hvussu 
farið verður undir arbeiðið. 
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Tekniska nevnd 29. apríl 2015: Kunnað varð um málið. Nevndin samtykti at beina málið í 
býráðið umvegis fíggjarnevndina. 
 
Fíggjarnevnd 18. maj 2015: Samtykt at taka av lægsta tilboðnum frá P/F Tórhalli Hansen 
áljóðandi kr. 6.163.000,- og at beina málið í býráðið.  
 
Býráðsfundir 21. mai 2015: Einmælt samtykt. 
 
Ískoyti: 
Í Íløguætlanini fyri 2016 eru avsettar kr. 10,8 mió. til kloakk í Marknagili. 

Víst verður til mál nr. 14/04040, har býráðið 18. september 2014 samtykti at játta kr. 
10,8 mió. til arbeiðið at leggja regnvatnsleiðing frá skúladeplunum oman til Sandá fíggjað av 
langtíðar íløgum fyri kloakkir. 
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at játta kr. 10,8 mió. av íløgukarmi fyri 
kloakkir 6875 -  Kloakk í Marknagili - fyri fíggjarárið 2016 og at beina málið, um 
fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
Tekniska nevnd 13. januar 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 20. januar 2016: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og at beina málið 
í býráðið. 
 
Heðin Mortensen luttók ikki í viðgerðini av málinum. 
 
Býráðsfundur 28. januar 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Íbúgvar í grannalagnum í Lìtlagerði hava gjørt vart við at gongubreytirnar í økinum treingja til ábøtur. 
Arbeiðstakarin hevur givið umsitingini tilboð upp á gerð av gongubreytum og kemur hetta at kosta 
uml. 0,6 mió. kr. 
 
Eftir sum peningur ikki er tøkur innan játtanina fyri regnvatnsarbeiðið, kann fígging útvegast frá 
markaðum íløgum til vegir, kto. 8175, fyri fíggjarárið 2016. Tøkar eru kr. 2,3 mió. til ymsar 
vegaætlanir fyri 2016. 
 
Tilmæli: 
Vísandi til at stórur tørvur er at fáa dagført gongubreytirnar í Lítlagerði mæla tekniski stjórin og 
býarverkfrøðingurin til at játta kr. 0,6 mió. av íløgum fyri vegir 8175 og at beina málið, um 
fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
Tekniska nevnd 04. mai 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum. 
 
Fíggjarnevndin 11. maj 2016: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í 
býráðið. 
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Býráðsfundur 19. mai 2016: Einmælt samtykt.  
 
Býráðsfundur 12. september 2016: Einmælt samtykt.  
 
Ískoyti: 
Í Íløguætlanini fyri 2016 eru avsettar kr. 10,8 mió. til regnvatnsleiðing úr Marknagili. 

Víst verður til mál nr. 14/04040, har býráðið 18. september 2014 samtykti at játta kr. 
10,8 mió. til arbeiðið at leggja regnvatnsleiðing frá skúladeplunum í Marknagili oman til 
Sandá. 
 
Arbeiðið er ein partur av heildarætlanini at leggja regn- og yvirflatuvatn oman í Sandá og 
harvið minka um vatnnøgdina, sum fer í Rættará.  
 
1. Byggistig er um at verða liðugt og sum framhald av arbeiðinum, 2. Byggistig, j.nr. 
15/01396-45, er móttikið undirhondsboð frá P/F Articon, dagf. 19.05.17, áljóðandi kr. 
708.170,- u/mvg fyri strekkið A, og kr. 600.294,- u/mvg, fyri strekkið B, j.nr. 15/01396-48. 
 
Umsitingin kunnar um prosjekt og tilmæli frá ráðgeva j.nr. 15/01396-49. 
 
Fíggjarviðurskifti: 
Játtaður er peningur til alla verkætlanina, og biðið verður um at man innanfyri verandi 
fíggjarkarmar fyri kloakkir 6875, L68028 kann taka av tilboði frá Articon áljóðandi kr. 
1.308.464,- u/mvg.  
 
Tilmæli: 
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka av tilboðnum frá P/F Articon tils. 
áljóðandi kr. 1.308.464,- u/mvg, fíggjað av verandi íløgu fyri kloakkir 6875 L68028, 
regnvatnsleiðing úr Marknagili - og at beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið. 
 
Tekniska nevnd 26. juli 2017: Ein meiriluti, Jákup Dam, Bogi Andreasen og Marin Katrina 
Frýdal, samtykti at taka undir við tilmælinum. 
Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur støðu á seinni fundi. 
 
Fíggjarnevndin 26. juli 2017: Samtykt at taka undir við meirilutanum í teknisku nevnd og 
beina málið í býráðið. 
 
Býráðsfundur 26. juli 2017: Einmælt samtykt. 
[Lagre]  
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GERÐABÓKIN GÓÐKEND: 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Annika Jacobina  Olsen Helena Dam á Neystabø Heðin Mortensen 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Halla  Samuelsen Bogi  Andreasen Annfinn  Brekkstein 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Jákup  Dam Marin Katrina Ragnarsdóttir 

Frýdal 
Bjørghild  Djurhuus 

   
 

____________________ ____________________ ____________________ 
Gunvør  Balle Turið  Horn Bergun  Kass 

   
 
 
 
 
 
 


