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Oljumálaráðið hartar
Tórshavnar býráð
Søgan um umbyggingina av fyrrverandi
dansistaðnum, Kvøldlot, heldur fram aftur.
Í nýggjasta partinum
av søguni hevur
Høgni Danielsen
fingið viðhald í einu
kæru ímóti Tórshavnar býráð. Oljumálaráðið hartar
Tórshavnar býráð fyri
at hava gjørt eina
ólógliga avtalu við
grannarnar um byggingina av nýggja
dansi– og matstaðnum

Tórshavnar býráð
hevur tikið niðurstøðuna hja Oljumálaráðnum til
eftirtektar. Tekniski
stjórin á Tórshavnar býráð, Marius
Müller, vísir kortini
á, at kjarnin í málinum er um hvørt
Høgni Danielsen
hevur hildið seg til
byggisamtyktina
ella ikki. Okkara
semja við grannarnar kemur bert
afturat, sigur hann
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Tað eru eftirhondini nógv
ár liðin, síðan tíðindi vóru
um, at Høgni Danielsen
skjótt skuldi vera klárur við
einum nýggi dansi- og
matstaði, har Kvøldlot helt
til. Fleiri orsøkir eru til, at
bygningurin framvegis ikki
er liðugur.
Í summar skrivaðu vit
um, at Høgni Danielsen
hevði kært Tórshavnar
kommunu fyri Oljumálaráðið. Kæran var í tveimum. Umframt at sýta
Høgna fyri at byggja eitt
hóskandi ventilatiónshús á
tekjuni, hevur kommunan
eisini latið part av byggivaldinum til grannarnar.
Høgni Danielsen metti
ikki, at málið varð rættvíst
viðgjørt. Hann kærdi tí
Tórshavnar kommunu fyri
Oljumálaráðið, og úrskurður er nú komin í málinum.
Oljumálaráðið kemur til ta
niðurstøðu, at Tórshavnar
kommunu hevur ikki borið
seg rætt at.
Í samband við byggingina hevur Tórshavnar Kommuna latið byggivaldið yvir
skeytinum hjá Høgna Danielsen til grannarnar, og tað
hevur kommunan sambært
Oljumálaráðnum ikki loyvi
til.
Víst verður til lógina um
býarskipaninr og byggisamtyktir, ið ikki heimilar
eini kommunu at lata
byggivaldið frá sær. Hetta
er júst tað, ið Tórshavnar
Kommuna hevur gjørt.
Kommunan hevur havt
eina avtalu við grannarnar
um, at ongar broytingar
kunnu fremjast í byggingini
uttan teirra samtykki.
Høgni Danielsen segði í
samrøðu við Sosialin fyrr í
ár: - Hetta er ein óhoyrd
mannagongd, at Tórshavnar
kommuna bindir seg til

Má halda byggisamtyktina

Høgni Danielsen vil ikki útihýsa møguleikanum fyri, at hann fer at krevja endurgjald av
Tórshavnar kommunu fyri mistar inntøkur. Fleiri orsøkir eru til, at byggingin er nógv seinkað,
men Høgni Danielsen vónar, at Tórshavnar býráð tekur niðurstøðuna hjá Oljumálaráðnum til
sín, so hann kann fara undir byggingina aftur
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grannarnar, um hvussu eg
skal fyrihalda meg til mína
bygging.
Tórshavnar kommuna
hevur eftir øllum at døma
borið seg skeivt at í málinum, og advokaturin hjá
Høgna Danielsen krevur, at
kommunan viðger málið av
nýggjum skjótast gjørligt.
Naggatódnin millum Tórshavnar býráð og Høgna
Danielsen hevur havt við
sær, at Høgni hevur ikki
kunnað hildið fram við
byggingini.
Advokaturin hjá honum
krevur nú eina skjóta viðgerð í Tórshavnar býráð, so
sleppast kann undan fleiri
seinkingum, og uppaftur
størri peningaligum tapi,
sum hann málber seg.

Nýggj viðgerð
Høgni Danielsen sigur, at
hann vónar, at málið nú
verður viðgjørt av nýggjum
í Tórshavnar býráð, so hann
kann fáa byggiloyvið og
harvið fara undir aftur
byggingina av dansi- og
matstaðnum.
Sambært Høgna Danielsen hevur stóra stríðsmálið
verið, at hann hevur verið
noyddur til at halda seg til
tvær ymiskar avtalur, sum
ikki samsvara. Tórshavnar
kommuna hevur havt eina
avtalu við Høgna sjálvan,
og eina við grannarnar.
Hava grannarnir ikki vilja
gingið ynskjunum hjá
Høgna á møti, hevur Tórshavnar býráð vanliga tikið

síðu við grannunum, hóast
Høgni Danielsen aldin hevur skrivað undir nakað, ið
heimilar grannunum at
hava slíkt vald yvir hansara
bygging.
Oljumálaráðið er nú
komið til ta niðurstøðu, at
Tórshavnar Kommuna hevur ikki loyvi at geva grannunum so stórt vald í málinum, og tískil metir Høgni
Danielsen, at málið sjálvsagt eigur viðgerast av
nýggjum í býráðnum.

Møguligt endurgjald
Í skrivinum frá advokatinum hjá Høgna Danielsen til
Tórshavnar
kommunu
verður fráboðað, at fyrivarni skal takast fyri einum
endurgjaldi móti Tórshavnar Kommunu í málinum.
Høgni Danielsen sigur, at
eitt endurgjald kann væl
koma upp á tal, tí hann hevur mist nógvan pening orsaka av seinkingini.
Hann leggur afturat, at
fyrst og fremst má Tórshavnar Kommunu viðgera
byggimálið av nýggjum, og
tá kommunan er komin til
eina niðurstøðu, fer hann
endaliga at taka støðu til
eitt møguligt endurgjald
fyri mistar inntøkur.

Tekniski stjórin á Tórshavnar býráð, Marius
Müller, sigur, at niðurstøðan hjá Oljumálaráðnum er tikin eftirtektar. Marius Müller greiðir
frá, at Tórshavnar kommuna boyggir seg fyri, at
kommunan ikki hevur
borið seg rætt at viðvíkjandi avtaluni við grann-

arnar.
Hann leggur kortini
afturat, at Høgni Danielsen heldur seg framvegis
ikki til byggisamtyktina,
og um hann gjørdi tað, so
hevði eingin trupulleiki
verið
Høgni Danielsen bygdi
upprunaliga eitt ov stórt
ventilatiónshús, og tað
varð kravt av honum at
umbyggja tað, so hann
helt seg til galdandi
byggisamtykt.
Høgni
Danielsen hevur síðan, í
samráð við fleiri verkfrøðingar, sent Tórshavnar Kommunu nýggj uppskot, men øll uppskotini
eru víst aftur.
Marius Müller vísir á,
at Høgni Danielsen er
vælkomin at gera húsini
liðug, men støddin á
ventilatiónsshúsinum má
vera í samsvar við galdandi byggisamtykt.
– Kjarnin í málinum er
framvegis, hvørt Høgni
Danielsen hevur hildið
byggisamtyktina
ella
ikki, og semjan millum
okkum grannarnar kemur bert afturat, sigur
tekniski stjórin á Tórshavnar býráð.

