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Fundarskrá: 
 
 

  

Fundarsamtykt: 

1. 13/00456 
Hebron ynskir at keypa matr. nr. 359, 286 og 
272a í Leirvík  

 

Á fundi í fíggjarnevndini tann 30. oktober 2013 
var samtykt at taka undir við tilmælinum hjá 
byggi- og býarskipanarnevndini ið var: 

 
At samskiftið millum kommununa og leiðsluna 
fyri Hebron heldur fram við atliti til: 

 
At kommunan hevur eina verkætlan fyri økið og 
hevur brúk fyri, at viðgerða hesa verkætlan 
neyvari, við atlit til framtíðar vegir, sethús, 
parkering, sniðgøtur v.m.  
At sølan av matr. nr. 359, 286 og 272a kann 
gerðast ein forðing fyri framtíðarætlan við 
økinum so sum kloakk-, vatn- og 
regnvatnsleiðingar v.m.     
At grannar eru hoyrdir og eru kunnaðir um hvat 
økið, ið skal keypast, skal brúkast til.  
At Eysturkommuna hevur átalurætt.    

 
Grannarnir eru hoyrdir og eingin er ímóti at 
HEBRON keypir jørðina, men grannar ynskja 
hoyring aftur tá ið bygging skal fremjast á 
økinum. 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin hevur viðgjørt 
málið aftur á fundi tann 19. mars 2014, og mælir 
til at HEBRON kann keypa matriklarnir 359, 286 
og 272 við fyrivarni, at grannar verða hoyrdir 
áðrenn byggiloyvi verður givið.  
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskpanarnevndini. 
 
 

2. 14/00114 
Umsókn um marknaumskipan til ummælis   
Umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 68 
og matr. nr. 181 í Syðrugøtu. matr. nr. 68 er 
grannastykkið til vatnbrunnin hjá kommununi í 
Syðrugøtu. 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
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Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
marknaumskipan verður heimilað samsvarandi 
umsókn. 

 

3. 13/00528 
Fríðkannarætlan 2014(partar av málinum eru 
nr.13/00530, 14/00080 og 14/00079) 
Umsitingin hevur kanna ymiskar møguleikar 
viðv. fríðkan av bygdunum við m.a. gøtum, 
ljósum, brúgvum v.m.  

 
Trivnaðarnevndin mælir til at gera arbeiðið viðv. 
gongugøtu lidna í Tungu, fram við Júksunará. 
Eisini at gera gøtuna framvið ánni í Norðragøtu í 
ár. Umframt eina ella fleiri brúgvar. Í Leirvík 
verður raðfest at fríðkan um fjørðuna frá 
Lugarinum út á Minnisvarðan. Trivnaðarnevndin 
mælir eisini til at gera eina gøtu á Toftanesi, so 
betur er atkomuligt til tænastunar, sum eru har.  

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at gera 
gongugøtur sambært fyriliggjandi raðfesting á 
korti: 
 

 Nýgerð av gongugøtu fram við ánna í 
Norðragøtu, umframt eina gongubrúgv úr 
timbri. 
 

 Liðugtger av gongugøtu frá í Tungu og 
fram við Júksunará, umframt møguliga 
benkur og trø. 

 
 Hampa gongugøtu við Toftanesvegin. 

 
 Liðugtgerð av gongugøtu fram við, og 

yvir um Brúsánna, umframt møguliga 
benkur og trø. 
 

 Nýgerð av gongugøtu við Húsgarð, fram 
við vegum og suðurum verandi neyst. 
Harumframt møguliga benkur og trø. 

 

 
Jóhan Christiansen skjýtur upp at gera 
gøtunar sum eru í ger, tað er við Brúsá í 
Leirvík og Júksnará í Syðrugøtu liðnar. Og 
byrja verður uppá gøtuna í Norðragøtu, 
norðanfyri træbrúnna við fótbóltsvøllin og 
inneftir niðan til bussskýli og gera eina 
brúgv har.  
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Oluffa Joensen, 
Brandur Jacobsen, Hanna Jensen, Hjalti 
Dalheim, Árni Jacobsen, Emma 
Rasmussen, Hanus Jacobsen 
 
Atkvøddi blankt: 
Ólavur Olsen 
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 Nýgerð av gongugøtu frá minnisvarðanum 
í Leirvík og oman til verandi neyst. 
Harumframt møguliga benkur og trø. 

 

 

4. 14/00118 
Umsókn um stuðul – Trivnaðarbólkurin fyri 
sjúklingahotellið Tórshavn 
Trivnaðarnevndini mælir frá at veita stuðul. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at stuðla við 5 kr. fyri 
hvønn íbúgva í Eysturkommunu. 

 
Peningurin verður tikin av konto 2.20.21.510 
(ymiskar heilsuútreiðslur) 
  

 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá 
vinnunevndini og fíggjarnevndini: 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Árni Jacobsen, Hjalti 
Dalheim, Brandur Jacobsen, Ólavur Olsen, 
Hanna Jensen, Oluffa Joensen 
 
Atkvøður ímóti: 
Emma Rasmussen 
 
Atkvøður blankt: 
Hanus Jacobsen 

   
5. 10/00471 

Ljóðviðurskiftir í Gjáa  
Í 2012 var ljóðkanning gjørd í stovunum og 
útrokningar gjørdar av eftirklangstíðini. Kanningin 
vísir at eftirklangstíðin ikki lýkur krøvini í BR 08.  

 
Steingrund Akustik, ið hevur gjørt mátingarnar 
mælir til, at leggja Parafon Direct plátir upp undir 
loftið og møguliga verður neyðugt at leggja nakað 
av Parafon Direct inn á veggin eisini fyri at klára 
krøvini í BR 08.  

 
Kostnaðurin fyri tilfarið og at uppseta Parafon 
Direct plátirnar er mettur til kr. 200.000,00 u/mvg.  

 
Eingin játtan er til hetta arbeiði og tí er neyðugt við 
eykajáttan.   

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
optimera ljóðviðurskifini til krøvini ið eru galdandi 
sambært ARB.    

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini og fíggjarnevndini. 
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tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 

6. 13/00340 
Uttanumsøkið við vøllin og bygningin í 
Sarpugerði 
Tekniska umsiting hevur gjørt prosjekt og 
kostnaðameting fyri arbeiðstøkuna og kemur fram 
til, at neyðugt er við eykajáttan uppá kr. 
300.000,00.  

 
Alternativt er at gera arbeiðið við verandi játtan, so 
langt tað røkkur (uppskot til alternativið liggur i 
málinum) og restin verður gjørt í 2015. 

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
uttanumsøkið við vøllin og bygningin verður gjørt 
og eykajáttað verður kr. 300.000,00. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini og fíggjarnevndini. 
 

   
7. 13/00278 

Uppskot til heildarætlan fyri Norðragøtu  
Áheitan frá Hjalta Dalheim um at gera eitt uppskot 
til, hvussu vegurin fram við Ánni í Norðragøtu og 
kringliggjandi økir kunnu dagførast skjótast 
gjørligt.  

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mæla til at málið 
viðv. prosjektering av heildarætlan og vegnum 
fram við Eiðisá verður viðgjørt í sambandi við 
fíggjarætlan fyri 2015, men gøtur fram við Eiðisá 
verða viðgjørdar undir málinum “Fríðkannarætlan 
2014”. 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
 

8. 14/00138 
Avtala við Ósbjørn Jacobsen Arkitektar Sp/f 
Støðutkana til avtalu við Ósbjørn Jacobsen 
Arkitektar Sp/f um tekniska ráðgeving viðvíkjandi 
nýggjum býráðshúsi í Norðragøtu. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna fyriliggjandi 
avtalu. 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
 
Hanus Jacobsen var úti undir viðdgerðini 
vegna ógegni. 
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9. 14/00143 

Nýtt felagshøli til Kommunufelagið  
Kommunufelagið hevur ætlanir um at byggja nýggj 
felagshølið. Kostnaðurin er mettur til uml. 15 mió. 
kr. 

 
Sambært fyriliggjandi uppskoti til fígging, er 
ætlanin at byggingin verður fíggjað á tann hátt, at 
íløgan verður deild út á kommununar eftir 
fólkatalið, og so verður íløgan goldin í 2 ár helvtin 
í 2015 og helvtin í 2016. Fyri Eysturkommunu 
hevur hetta við sær at gjaldið til Kommunufelagi 
verður uml. 623 t.kr. í 2015 og 2016. Limagjaldið í 
ár er 322.477,00 kr. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
fyriliggjandi uppskoti til fígging. 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
  

   
 
10. 14/00093 

2.viðgerð av eykajáttanir 2014 
1.viðgerð var á seinasta býráðsfundi tann 24. 
Februar 2014, og tá bleiv samtykt at veit 
eykajáttanir á íalt 6.505.000,00 kr. 410.000,00 kr. 
til rakstur og 6.095.000,00 kr. til íløgur. 

 
Peningurin verður tikin av innistandandi. 

 
Eingin broyting er frá 1.viðgerð. 
 

 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá 
fíggjarnevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Árni Jacobsen, Hjalti 
Dalheim, Brandur Jacobsen, Emma 
Rasmussen, Hanus Jacobsen, Ólavur Olsen, 
Hanna Jensen 
 
Atkvøður ímóti:  
Oluffa Joensen við tí viðmerking, at hon 
tekur undir við teimum eykajáttanum sum 
verða fluttar frá 2013 til 2014, men er ímóti 
at geva nýggjar eykajáttanir. 
 
  

11. 14/00150 
1.viðgerð av eykajáttan til at bøta um 
ljóðviðurskiftini í Gjáa 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan á 
200.000,00 kr. 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini 
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12. 14/00151 

1.viðgerð av eykajáttan til at gera uttanumsøkið 
í Sarpugerði  
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan á 
300.000,00 kr. 
 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini 
  

13. 13/00010 
Framtíðar framhaldsdeild í Eysturkommunu 
Ein arbeiðssetninguri er gjørdur til arbeiðsbólkin 
sum skal arbeiða við málinum. 

 
Mentanarnevndin mælir til at taka undir við 
fyriliggjandi uppskoti til arbeiðssetning. 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
  

14. 14/00153 
Setan av arbeiðsbólki. 
Tilmæli frá mentanarnevndini til arbeiðsbólk at 
arbeiða við máli nr. 13/00010 (Framtíðar 
framhaldsdeild í Eysturkommunu) fyriliggur til 
fundin. 

 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá 
mentanarnevndini at velja hesi í 
arbeiðsbólkin: 
 
Fríðfinn Johnsson 
Páll Isholm 
Beinta Dalheim 
Margareth Djurhuus 
Ove Heinesen 
 
Harumframt velja lærarnir í skúlanum í 
Eysturkommunu eitt umboð. 
 
Atkvøður fyri 
Árni Jacobsen, Hjalti Dalheim, Brandur 
Jacobsen, Emma Rasmussen, Hanus 
Jacobsen, Ólavur Olsen, Hanna Jensen 
Oluffa Joensen 
 
Atkvøddi blankt: 
Jóhan Christiansen 

 
 
15. 14/00105 

Umsókn um fíggjarligan stuðul – Forskúlagjald 
Tilmæli frá trivnaðarnevndin og fíggjarnevndini 
fyriliggur 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá trivnaðarnevndini og 
figgjarnevndini 
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Málið verður viðgjørt fyri afturlætnum hurðum 
 
 

  

16. 14/00104 
Umsókn um fíggjarligan stuðul -
Frítíðarstovugjald 
Tilmæli frá trivnaðarnevndin og fíggjarnevndini 
fyriliggur 

 
Málið verður viðgjørt fyri afturlætnum hurðum 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá trivnaðarnevndini og 
figgjarnevndini 
  

17. 14/00157 
Viðmæli til at keyp av parti av matr. Nr. 194 a í 
Leirvík. 
Jógvan E. Joensen hevur sent kommununi skriv har 
biðið verður um viðmæli til keyp av parti av matr. 
nr. 194 a í Leirvík 

 
Einmælt samtykt at viðmæla at Jógvan E. 
Joensen keypir part av matr. nr 194 a í 
Leirvík. 
 
  

 
 
Eysturkommunu býráð: 
 
Jóhan Christiansen ___________________________________________________ 
 
Hanna Jensen ___________________________________________________ 
 
Hanus Jacobsen ___________________________________________________ 
 
Hjalti Dalheim ___________________________________________________ 
 
Ólavur Olsen ___________________________________________________ 
 
Árni Jacobsen ___________________________________________________ 
 
Oluffa Joensen ___________________________________________________ 
 
Brandur Jacobsen ___________________________________________________ 
 

Emma Rasmussen ___________________________________________________ 
 
 


