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Mál til viðgerðar 

33/20 Mál nr. 19/00274 - Felags reinsiverk til útstykking í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.03.2019 13/19 19/00274-1 

2 Fíggjarnevnd 21.03.2019 28/19 19/00274-1 

3 Býráðið 25.03.2019 27/19 19/00274-1 

4 Byggi - og býarskipanarnevnd 16.05.2019 20/19 19/00274-1 

5 Byggi - og býarskipanarnevnd 23.04.2020 12/20 19/00274-1 

6 Fíggjarnevnd 27.04.2020 16/20 19/00274-1 

7 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2020 16/20 19/00274-1 

8 Fíggjarnevnd 25.05.2020 34/20 19/00274-1 

9 Býráðið 04.06.2020 33/20 19/00274-1 

 
 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við útstykkingina, sum skal gerast í Norðragøtu, hevur umsitingin saman við ráðgevara 
arbeitt við einum møguligum reinsiverkið, sum skal binda kloakk leiðingarnar til nýggju stykkini í 
Norðragøtu.  
 
Um hetta skal gerst, má man seta tveir tangar niður, hesir tangar kunna taka upp til 91 húsarhald. 
Tað er nokk til øll 3 byggistig.  
- Byggistig 1, gevur 26 grundstykkir.  

- Byggistig 2 gevur 57 grundstykkir. 

- Byggistig 3 gevur samla 87 grundstykkir. 

 
Kostnaðurin fyri hesa verkætlan er 1.900.000 kr. Tá er prosjektering og ráðgeving við.  
Um man deilir tað við 87, gevur tað 21.840 kr. Tað kundi verði eitt íbindingargjald, sum kommunan 
leggur á stykkini.  
 
Ískoyti 14.05.2019 
Eftir áheitan frá borgarstjóra verður málið tikið aftur til viðgerðar.  
 
Á seinasta aðalfundi hjá IRF, bleiv felags reinsiverk umrøtt. Har mælti IRF kommunum til fáa felags 
reinsiverk. Tað hevði lætt um tá IRF skal tøma, og gjaldið til kommunur hevði harvið eisini lækka.  
 
Borgarstjórin hevur biðji IRF um at koma við einum skrivi/tilmæli um hetta.  
 
Umsitingin hevur verið í samband við Klaksvíkar kommunu og Fuglafjarðar kommunu um teirra 
rottangaskipan. Har verður sagt at felags reinsiverk fungerar væl.   
 
Ískoyti 16.04.2020 
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Tilboð uppá felags reinsiverk til útstykkingina í Norðragøtu er innheinta.  
Talan er um tveir tangar á 70m3, teir kunnu tilsamans taka 91 húsarhald, tað merkir at teir klára øll 
3 byggistig, sum tilsamans er 87 grundstykkir.  
 
Samlaði kostnaðurin fyri reinsiverkið er 1.250.000 kr. u/mvg.     
 
Ískoyti 18.05.2020 
Víst verður til skjal “Tilmæli frá Formo”.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

21.03.2019 
Játtanin til verkætlanina ”Útstykking í Norðragøtu” er 8 mió. Tá er Reinsiverk ikki við.  
Reinsiverki er mett til at kosta 1.900.000 kr. Um tað skal gerast, má ein eykajáttan til. 
 
Ískoyti 14.05.2019  
8 mió. eru settar av í fíggjarætlanin fyri 2019. Møguliga tað veður neyðugt við einari eykajáttan, 
um eitt prosjekt skal gerast viðv. einum reinsiverki.  
 
Ískoyti 16.04.2020 
10,5 mió. eru settar av í fíggjarætlanin fyri 2020.  
Kostnaðurin fyri reinsiverkið er 1.250.000 kr. u/MVG.  
Tað er neyðugt við einari eykajáttan á 1.250.000 kr. um reinsiverkið skal gerast.  
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tilmæli 

21.03.2019 
Tilmæli frá umsitingini er at hava reinsiverk við í útbjóðingini og geva eina eykajáttan, um tørvur er 
á tí.   
Mælt verður eisini til at áseta eitt íbindingargjald á hvørt grundstykki, kostnaðin fyri 
íbindingargjaldi, skal ásetast, tá samlaði kostnaðurin fyri reinsiverki er staðfestur.  

 
Ískoyti 14.05.2019  
Mælt verður til at fáa eina ráðgevandi fyritøku at gera eitt prosjekt av einum felags reinsiverki, sum 
síðan verður tikið upp aftur til støðutakan.  
 
Ískoyti 16.04.2020 
Mælt verður til at:  
- Geva eykajáttan á 1.250.000 kr. u/MVG. og taka av fyriliggjandi tilboð uppá felags reinsiverk.  

- Áseta eitt íbindingargjald áljóðandi 20.000 kr. til hvørt grundstykkið.  



 
 

Síða 5 av 21 

Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður frá at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. Mælt verður samstundis 
til at kanna málið nærri, fyri møguliga at gera felags reinsiverk seinni. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 16. maj 2019 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá umsitingini, 
sum er dagfest 14.05.2019.  
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 23. april 2020 
Byggi – býarskipanarnevndin tekur málið av skrá, fyri at kannað ymisk viðurskifti og 
fyri at taka málið aftur til viðgerðar á komandi fundi í Byggi – og 
býarskipanarnevndini.   
 

 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Málið tikið av skrá 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 20. maj 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini, sum er 
dagfest 16.04.2020. 
 
 

 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
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34/20 Mál nr. 20/00023 - Vegur eystanfyri ánna í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2020 17/20 20/00023-4 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2020 35/20 20/00023-4 

3 Býráðið 04.06.2020 34/20 20/00023-4 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur móttikið uppskot frá Ósbjørn Jacobsen Arkitekti um hvussu vegurin framvið ánni í 
Norðragøtu kann skipast.  Sí skjal, sum eitur “Norðragøta ferðslutrygd og fríøki A3 Final” í 
málinum.  
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

1.500.000 kr. er sett av í fíggjarætlanini 2020.  
Enn kenna vit ikki samlaða kostnaðin fyri verkætlanina. Men vit hava fingið ein prís uppá ráðgeving 
(Sí skjal “Við Ánna í Norðagøtu - 1. byggistig – Ráðgeving”).  

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 20. maj 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Meirlutin, Jóhan Christiansen og Gudny Langgaard mæla til at taka málið upp í 
samband við fíggjarætlanina fyri 2021. Minilutin Hjalti Dalheim mælir til at taka undir 
við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Tollakur Joensen setti fram broytingar uppskot: 
 
Skoti verður upp at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til veg og at projektera vegin 
niðan til Rokoko, og gera klárt til útbjóðing. 
 
Fyrst var atkvøtt um broytingaruppskoti og atkvøtt bleiv soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 

Tilmæli 

Mælt verður til at leggja verkætlanina fyri býráðið til støðutakan.  
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Hjalti Dalheim, Uni Rasmussen, Tollakur Joensen, Hanna Jensen, Hans Mourits 
Foldbo, Brandur Jacobsen 
 
Atkvøður ímóti: 
Jóhan Christiansen, Gudny Langgaard, Árni Jacobsen. 
[Gem]  
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35/20 20/00025 - Umsókn um keyp av lendi við matr. nr. 215m í SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2020 15/20 20/00025-2 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2020 36/20 20/00025-2 

3 Býráðið 04.06.2020 35/20 20/00025-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um at keypa part av matr. nr. 215a í Syðrugøtu. (Sí skjal í 
málinum).  
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 20. maj 2020 
Málið verður tikið av skrá.  
Umsitingin kannar málið nærri til komandi fund.   
 

 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Málið tikið av skrá. 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Málið tikið av skrá 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at selja part av matr. nr. 215a í Syðrugøtu til umsøkjara. 
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36/20 20/00162 Eykajáttan til klárgering av Kráartanga. Málslýsing 
og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 18.05.2020 17/20 20/00162-1 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2020 38/20 20/00162-1 

3 Býráðið 04.06.2020 36/20 20/00162-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Sambært mál 20/00054 (vinnuøki C2 á Kráartanga), tók Býráðið tann 27. februar 2020 undir við at 
veita eykajáttan til í fyrstu atløgu: 

1) Rudda Kráartanga 

2) Leggja vatn og kloakk á Kráartanga 

Hetta arbeiðið skal fyrst gerast eftir tí tørvi sum er akkurát nú.  
 
Ein kostnaðarmeting av at gera asfaltering, flisa, kansteinar, kloakk og vatnarbeiði av norðara parti 
av parkeringsøkinum er 3.500.000 kr. 
Norðari partur av parkeringsøkinum er áleið 2/3 av øllum parkeringsøkinum.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
 
Vinnunevndin 18. maj 2020 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum og vísir samtundis til nevndarsamtyktina frá 
17. februar 2020 (mál 20/00054), har dentur verður lagdur á núverðandi tørv.  
 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan til endamálið. 
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37/20 20/00182 - Byggisamtykt: Broyting av áseting fyri Øki G - 
Neystaøki 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2020 14/20 20/00182-1 

2 Býráðið 04.06.2020 37/20 20/00182-1 

 
 
 

Málslýsing: 

18.05.2020 
Kommunan fær ofta fyrispurning um innrætting av neysti.  
 
Í §15. Stk. 2 í byggisamtyktini stendur:  

“Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd við nýttum lofti og ikki verða hægri 

enn 7m til mønuna, mált frá miðaljørðildi (miðal við húsahornini)”. 

 

Kommunan metir ikki at orðið “nýttum lofti” fevnir um uppihald viðv. neysti. Tískil kann 

tað tulkast uppá fleiri mátar.  

Í hesum sambandi hevur umsitingin kanna og funnið fram, at aðrar kommunur brúka ein 

soljóðandi tekst í samband við áseting av neystaøki.  

 

“Byggivaldið kann, við møguligum sertreytum, loyva, at bygt verður rúm til uppihald 
í samband við neyst. Um køks-, vesi-, og /ella baði-viðurskifti verða í tí bygda, skal 
frárensl leiðast burtur sambært galdandi lógarásettum treytum, og ber eigarin av 
neystinum allar útreiðslur av hesum. Um kommunal spillvatnsleiðing er í økinum, 
stendur eigarin av neystinum fyri, og rindar allar útreiðslur fyri at leiða spillvatn frá 
neystinum í kommunalu spillvatnsleiðingina. Loyvt er ikki at hava bústað í Øki G: 
Neystaøki”.   
 

Hendan orðing gevur eina greiðari fatan av, hvat ber til í samband við neystaøki.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Tað kostar 20.000 kr. 

 

 

 
 
Býggi- og býarskipanarnevndin 20. mei 2020 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd til viðgerðar. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at áseta omanfyrinevndu orðing, sum ískoyti til §14 og §15. Stk. 2. í 
Byggisamtyktini.  
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38/20 20/00188 - Eykajáttanir mei 2020 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 25.05.2020 40/20 20/00188-2 

2 Býráðið 04.06.2020 38/20 20/00188-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til fyriliggjandi yvirlit/frágreiðing um eykajáttanir. Íalt er talan um eykajáttanir á 
5.620.000,00 kr., har av 4.420.000,00 kr. eru til íløgur og 1.200.000,00 kr. eru til rakstur og 
viðlíkahald. Flestu eykajáttanirnar eru til arbeiðir sum eru byrjaði í fjør, men sum eru ella verða 
gjørd liðug í ár. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eykajáttaninar viðføra at RLÙ verður 5,6 mió. kr. verri í 2020 enn ætlað. 

 

 

 
 
 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan á íalt 5.620.000,00 kr. samb. fyriliggjandi 
yvirliti 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini og harumframt at 
veita eykajáttan á 150.000,00 kr. til ferðavinnumenning 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan á íalt 5.620.000,00 kr. 
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39/20 19/00263 - Broyting av byggisamtykt Undir Gøtueiði 2019 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.03.2019 11/19 19/00263-1 

2 Býráðið 25.03.2019 26/19 19/00263-1 

3 Býráðið 24.06.2019 48/19 19/00263-1 

4 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2020 13/20 19/00263-1 

5 Býráðið 04.06.2020 39/20 19/00263-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

21.03.3019 
Vísandi til møguligar verkætlanir, sum skulu í gongd, er neyðugt at broyta byggisamtyktina fyri eitt 
ávíst økið Undir Gøtueiði.  
 
Partur av økið H: frílendi og J: Landbúnaðarøki verður broytt til øki D: Havnaøki, víst verður til 
viðfestu tekning.  
 
Ískoyti 19.06.2019 
Eftir at broytingin í byggisamtyktin hevur ligið alment frammi hevur kommunan móttikið 2 
mótmælir/áheitanir, og verða hesar lagdar til býráðið til viðgerðar vísandi til Býarskipanarlógina. 
 
Ískoyti 18.05.2020 
Í samband við verkætlanina, sum skal gerast undir Gøtueiði, er ynski at leingja D økið undir 
Gøtueiði. Víst verður til tekning ”Uppskot til broyting av býarplan” dagfest 15.05.2020.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

21.03.2019.  
Fíggjarligu avleiðingar eru mettar til 20.000 kr. tað fevnir um broyting í tekningum og kostnaður til 
Umhvørvisstovuna.  
 

 

 

 
 
 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 

Tilmæli 

21.03.2020 
Umsitingin mælir til at broyta byggisamtyktina fyri økið Undir Gøtueiði, frá øki H: frílendi og J: 
Landbúnaðarøki til øki D: Havnaøki.  
 
Ískoyti 18.05.2020 
Mælt verður til at broyta ásetingina í byggisamtyktini fyri Øki D undir Gøtueiði, sum er víst í 
tekning ”Uppskot til broyting av býarplan” dagfest 15.05.2020.    
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Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 24. juni 2019 
Einmælt samtykt at taka mótmæli viðv. matr. nr. 277a, 279a, 286a, 287a, 290a, 327a 
og 334a til eftirtektar, soleiðis at byggisamtyktin fyri økið niðanfyri landsvegin frá 
Tjørnunesi og suðureftir ikki verður broytt, frá landbúnaðarøkið til vinnuøkið. Annars 
verður hildið fast við samtyktina á býráðsfundi tann 25. mars 2019. 
 
Til mótmæli viðv. matr nr. 333, verður víst til at Eysturkommuna hevur boða 
Tjóðsavninum frá evt. forminni á staðnum. 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 20. maj 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til ay fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Málið tikið av skrá 
[Gem]  
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40/20 20/00183 - Syðrugøtusandur - og økið rundanum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2020 18/20 20/00183-1 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2020 39/20 20/00183-1 

3 Býráðið 04.06.2020 40/20 20/00183-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur tosa við Teknistovuna í Gøtu, um at gera eina lidna verkætlan fyri syðrugøtusand 
og økið rundanum.  
Umsitingin hevur móttikið prís uppá hetta. Har eru ymiskir møguleikar, tí verður tað lagt fyri 
býráðnum til støðutakan, áðrenn man fer víðari í málinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

500.000 kr. er sett av í fíggjarætlanini 2020.  
Enn kenna vit ikki samlaða kostnaðin fyri verkætlanina. Men vit hava fingið ein prís uppá ráðgeving 
(Sí skjal “Gøtusandur – Kostnaður fyri ráðgeving”). 

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 20. maj 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælnum hjá umsitingini. 
 
 

 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndin. 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. Við tí ískoyti at tryggja at brúgvin verður gjørd yvir um ánna, og at 
staðbundnu áhugamálini verða hoyrd. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at leggja verkætlanina fyri býráðið til støðutakan. So øll eru samd í hvat skal gerast í 
økinum, áðrenn man fer víðari við málinum. 



 
 

Síða 15 av 21 

41/20 Mál 20/00150 Reglugerð fyri bátadráttin í Leirvík. Málslýsing 
og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 18.05.2020 16/20 20/00150-2 

2 Býráðið 04.06.2020 41/20 20/00150-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna ger í løtuni ein bátadrátt í Leirvík. Verkætlanin gongur væl í løtuni, og væntast 
skal, at bátadrátturin er klárur fyrst í september 2020. 
 
Ætlanin við bátadráttinum er, at bátar sleppa upp á dráttin til smærri viðlíkahaldsuppgávur.  
Umsitingin hevur gjørt upplegg til reglugerð fyri bátadráttin í Leirvík, dagfest 4. Maj 2020. Í 
upplegginum er m.a. kostnaður, hvør hevur fyrsta rætt og aðrar treytir. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Vinnunevndin 18. maj 2020 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum við ymiskum viðmerkingum. 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at viðgera uppleggið til reglugerð fyri bátadráttin 
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42/20 20/00197 - Roknskapur 2019 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 25.05.2020 41/20 20/00197-2 

2 Býráðið 04.06.2020 42/20 20/00197-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til fyriliggjandi roknskap.  
 
Samlaður inntøkurnar eru 125 mió. harav 91,8 mió. kr. eru frá persónskatti. Rakstrarútreiðslurnar 
eru 89,6 mió., sostatt eru rakstrarúrslitið eitt yvirskot á 35,4 mió.  
 
Íløgur vóru gjørdar fyri 39 mió., rentuútreiðslurnar vóru 700 t.kr. og útreiðslurnar til rentustuðul 
vóru 1,3 mió. kr. So úrslitið eftir rentur og íløgur (RLÚ) er tí eitt undirskot á 5,7 mió.   
 
Í 2019 var skuldin niðurgoldin við 4,8 mió. kr. og við árslok 2019 var nettoskuldin hjá 
Eysturkommunu 4 mió.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna fyriliggjandi roknskap. 
 
Býráðið 04. juni 2020 
Einmælt samtykt at góðkenna roknskapin fyri 2019 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at góðkenna fyriliggjandi roknskap 
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43/20 Mál nr. 19/00550 - Málslýsing og tilmæli viðv. útbjóðing av 
nýggjum barnagarði 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 19.12.2019 84/19 19/00550-53 

2 Fíggjarnevnd 27.04.2020 32/20 19/00550-53 

3 Býráðið 30.04.2020 25/20 19/00550-53 

4 Býráðið 04.06.2020 43/20 19/00550-53 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

19.12.2019 
Tann 17. juli 2017 bleiv arkitektakapping útskrivað til nýggjan dagstovn við Gøgugjógv. Tann 6. 
november 2017 handaði dómsnevndin kommununi álit. Niðurstøðan hjá nevndini var at besta 
uppskoti, sum hevur vunnið kappingina, var uppskoti hjá Ósbjørn Jacobsen Arkitektar Sp/f (ÓJA), 
og mælti dómsnevndin kommununi til, at hetta uppskotið verður bygt.  
 
Málið var síðani viðgjørt í umsitingini og nevndum. Tann 21. februar 2018 mælti fíggjarnevndin til 
at samlaði kostnaðurin fyri barnagarðin skuldi í mesta lagi verða 35 mió. kr. við øllum, og bleiv 
hetta samtykt í býráðnum tann 26. februar 2018.  Umsitingin hjá Eysturkommunu saman við 
uttanhýsis ráðgeva og (ÓJA) arbeiddu so víðari við málinum og tann 27. maj 2019 bleiv málið aftur 
lagt fyri býráðið, men avgjørdi býráði at taka málið av skrá. Eftir hetta hevur so verið arbeitt meir 
við málinum og fundir hava verið millum Eysturkommunu og ÓJA og framløgur v.m hava verið fyri 
býráðnum. 
 
Fyriliggjandi er uppskot til útbjóðing av barnagarðinum frá ÓJA dagfest tann 18/1-18. 
 
Tann 3/12-19 hava býráðsliminir Hjalti Dalheim, Uni Rasmussen og Brandur Jacobsen sent 
borgarstjóranum soljólandi skriv.  
  
“Uppskot til útbjóðing av nýggjum barnagarði við Gøtugjógv. 
Undirritaðu heita hervið á býráðið, at bjóða út, í innbodnari lisitatión, fyriliggjandi uppskot 
(Upprunauppskotið har sparingarnar ikki eru framdar. Sparingar kunnu møguliga avtalast seinri um 
neyðugt) frá Ósbjørn Jacobsen Arkitektar. Neyvar treytir um, hvør skal sleppa at bjóða, útbjóðingar 
hátt og tíðarfreistir verða settar í samráði millum býráðið, Ósbjørn Jacobsen Arkitektar, 
umsitingina hjá Eysturkommunu og okkara ráðgeva.” 
 
 
27.04.2020 
17. Apríl 2020 vóru tilboðini viðvíkjandi nýggja barnagarðin við Gøtugjógv latin upp.  

Arbeiðið varð boðið út, sum høvuðsarbeiðstøka í innboðnari lisitatión, eftir eina almenna 

undangóðkenning.  

7 høvuðsarbeiðstakarar søktu um undangóðkenning, og vóru allir undangóðkendir og fingu harvið 

møguleika at bjóða.  

Av teimum 7 høðuðsarbeiðstakarunum, vóru 5 arbeiðstakarar, sum lótu tilboð inn. 
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Lægsta tilboð er frá MT Højgaard og er áljóðandi 38.885.471 kr. u/MVG.   

 
 
Ráðgevararnir hava gjøgnumgingið tilboðini, og eftir at hava nærlisið lægsta tilboð, sum var frá MT 

Højgaard, eru ikki staðfestir nakrir feilir í tilboðnum. 

 

Ráðgevin hevur gjørt tilmæli/innstilling til Eysturkommunu. (Víst verður til skjal ”Gjái – Instilling” í 

málinum). 

 

Afturat handverkararútreiðslum koma óvæntaðar útreiðslur, ráðgeving, fakeftirlit, byggileiðsla, 

Innbúgv, eisini koma byggiharraútreiðslur, sum t.d trygging og EL.   

 

Tað gevur ein samlaðan kostnað á 53.835.569 kr. við kommunu MVG. 
 
Tá er aðurnevnda parkeringsøki á matr. nr. ”13w” við Gøtugjógv ikki íroknað.  
 
Eisini skal viðmerkjast at býráðið hevur samtykt at 1 % av verkætlanini skal brúkast til list, tað 
merkir at áleið 538.000 kr. skal leggjast afturat upphæddini. 
 
02.06.2020 
30. apríl samtykti býráðið at fara í samráðingar við MT Højgaard um møguliga sáttmála. Hesar 
samráiingar hava nú verið, og hava ráðgevin, arkitekturin og tekniska umsiting hjá Eysturkommunu 
gjørt hvør sítt tilmæli/upprit.  
 
   

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

19.12.2019 
Á fíggjarætlanini fyri 2020 eru 12 mió. kr. avsettar til nýggjan dagstovn. Hetta er tó bert ein partur 
av kostnaðinum. Rest má so avsetast á fíggjarætlanini fyri 2021 og evt. 2022. 
 
27.04.2020 
Samlaði kostnaðurin av fyriliggjandi tilboð er áljóðandi 54.373.569 kr. tað er íroknað kommunu 
MVG. og list.  
Tá er áðurnevnda parkeringsøki á matr. nr. “13w” við Gøtugjógv ikki íroknað. 

 

 

 
 

Tilmæli 

27.04.2020 
Mælt verður til at fara í samráðingar við MT Højgaard um møguligan sáttmála. 
 
02.06.2020 
Býráðið má taka støðu til um sáttmáli skal gerast við MT Højgaard ella ikki. Um býráðið vil gera 
sáttmála við MT Højgaard, so skal støð takast til um sáttmálin skal verða sambært tilboðnum á kr. 
38.885.471 kr. u/MVG. ella um broytingar skulu gerast vísandi til fyriliggjandi upprit/tilmæli frá 
ráðgeva, arkitekti og teknisku umsiting. 
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Viðtøka Býráðið 19. december 2019 
Samtykt at bjóða fyriliggjandi uppskot dagfest 18/1-18 út. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Brandur Jacobsen, Árni Jacobsen, Hjalti Dalheim, Tollakur 
Joensen, Hans Mourits Foldbo, Per Martin Gregersen, Hanna Jensen 
 
Atkvøður ímóti: 
Gudny Langgaard, við tí viðmerking at hon er fyri at byggja ein nýggjan barnagarð 
men hann skal kosta nærri 30 mió. kr. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at viðgerða málið á felags fundi fyri býráðsliminar skjótast 
gjørligt. 
 

 
Býráðið 30. april 2020 
Gudny Langaard og Árni Jacobsen settu fram soljóðandi broytingaruppskot: 
 
“Vit taka ikki undir við at byggja barnagarð fyri 55 mió. kr. ella 42.000 kr/m2. Vit skjóta 
tí upp at bjóða arbeiði út av nýggjum og byggja ein góðan barnagarð fyri umleið 30-
35 mill. ella umleið 30.000 kr/m2” 
 
Fyrst bleiv atkvøtt um broytingaruppskotið og atkvøtt bleiv soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Árni Jacobsen, Gudny Langgaard, Hanna Jensen. 
 
Atkvøður ímóti: 
Hjalti Dalheim, Brandur Jacobsen, Hans Mourtis Foldbo, Tollakur Joensen, Uni 
Rasmussen 
 
Síðani bleiv atkvøtt um tilmæli hjá umsitingini, um at fara í samráðingar við MT 
Højggard um møguligan sáttmála og atkvøtt bleiv soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Hjalti Dalheim, Brandur Jacobsen, Hans Mourtis Foldbo, 
Tollakur Joensen, Hanna Jensen, Uni Rasmussen 
 
Atkvøður ímóti: 
Árni Jacobsen, Gudny Langgaard 
 
Býráðið 04. juni 2020 
 

Árni Jacobsen og Gudny Langgaard settu fram soljóðandi broytingaruppskot: 
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Av tí at talan er um eina sera kostnaðarmikla verkætlan og stutt er til val, skjóta vit upp at 

verkætlanin at byggja nýggjan barnagarð, verður útsett til eitt komandi býráð at taka støðu til. 

Ikki er óhugsandi, at byggikostnaðurin lækkar komandi tíðina, orsaka av Korona og at 
nógvar stórar byggiverkætlanir vera lidnar kring landið í 2020 og hartil hevur 
kommunan útvega sær hølir til barnagarð næstu árini 
 
Fyrst bleiv atkvøtt um broytingaruppskoti  og atkvøtt bleiv soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Árni Jacobsen, Gudny Langgaard, 
 
Atkvøður ímóti: 
Hjalti Dalheim, Brandur Jacobsen, Hans Mourtis Foldbo, Tollakur Joensen, Uni 
Rasmussen, Hanna Jensen, Jóhan Christiansen. 
 
Síðani bleiv atkvøtt um at gera sáttmála við MT Højggard sambært tilboðnum á kr. 
38.885.471 kr. u/MVG, og atkvøtt bleiv soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Hjalti Dalheim, Brandur Jacobsen, Hans Mourtis Foldbo, 
Tollakur Joensen, Uni Rasmussen, Hanna Jensen 
 
Atkvøður ímóti: 
Árni Jacobsen, Gudny Langgaard. 
[Gem]  
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