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Fundarskrá: 
 
 

  

Fundarsamtykt: 

1. 14/00419 
Umbøn um viðmæli til markanumskipan og 
sundurbýti í sbv. útstykkig matr. nr. 199 í 
Syðrugøtu (nýggj grundstykkir)  
Umhvørvisstovan hevur sent umsóknir um 
viðmæli til marknaumskipan í Syðrugøtu í 
sambandi við keyp av jørð.  

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
fremja marknaumskipan og sundurbýti í samband 
við útstykking av matr. nr. 199 í Syðrugøtu.  
 

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

2. 13/00476 
Keyp/søla av lendi úti á Vík í Leirvík  
Støðutakan til umsókn frá H. Konoy um keyp av 
matr. nr. 420a og 194t úti á Vík í Leirvík.  

 
Vinnunevndin mælir til at selja matr. nr. 420a og 
194t til H. Konoy fyri 89,00 kr. m2, sum er 
prísurin sambært vegleiðingini hjá 
Búnaðarstovuni. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini. 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
Jóhan Christiansen og Árni Jacobsen vóru 
úti undir viðgerðini vegna ógegni 
 
 
 

   
 
3. 14/00373 

Umsókn frá IRF um keyp av lendi úti á Vík í 
Leirvík  
IRF hevur sent Eysturkommunu umsókn um loyvi 
at matr. nr. 420a úti á Vík í Leirvík.  

 
Vinnunevndin mælir til ikki at ganga umsóknini á 
møti. Víst verður til mál. nr. 13/00476. 
 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini. 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
Jóhan Christiansen og Árni Jacobsen vóru 
úti undir viðgerðini vegna ógegni 
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4. 14/00042 og 14/00399 
Bingjnupláss.  
Støðutakan til nýtt bingjupláss í Norðragøtu. 

 
Vinnunevndin mælir til at gera bingjuplássið 
sambært fyriliggjandi tekning. Eisini mælir 
vinnunevndin til at taka av lægsta tilboðnum frá 
Sp/f Jóan Petur Vang, og at veita eykajáttan á kr. 
350.000,00 kr.  
 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini og 
fíggjarnevndini 
 
 
 

5. 13/00070 
2.Viðgerð av eykajáttan til  bátahylin í 
Norðragøtu  
Við 1. viðgerð bleiv samtykt at veita eykajáttan á 
kr. 100.000,00 kr. 

 
Eingin broyting er frá 1. viðgerð 
 
 

 
Einmælt samtykt eins og við 1. viðgerð. 
 
 

6. 14/00058 
2.viðgerð av eykajáttan til bussskýlir 
Við 1. viðgerð bleiv samtykt at veita eykajáttan á 
kr. 200.000,00 

 
Eingin broyting er frá 1. viðgerð 
 

 
Einmælt samtykt eins og við 1. viðgerð. 
 
 

7. 14/00384 
2.viðgerð av eykajáttan til innangarðsvegin 
uppi á Brekkum í Leirvík 
Við 1. viðgerð bleiv samtykt at veita eykajáttan á 
kr. 200.000,00 

 
Eingin broyting er frá 1. viðgerð 
 
 

 
Einmælt samtykt eins og við 1. viðgerð. 
 
 

8. 14/00367 
Kloakk í Norðragøtu  
Arbeiðið er boðið út í innbodnari lisitatión. 
Ætlanin var at fleiri (t.e. 3 ella 4) skuldu bjóða 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
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uppá arbeiðið, men tá freistin var úti høvdu bert 2 
bjóða uppá arbeiðið, og harav var bert tað  eina 
tilboðið sum kann góðtakast, av tí at hitt 
innkomna tilboðið er ófullfíggjað og ikki sambært 
útbjóðingartilfarinum. 

  
Tað er tó sera yvasamt um møguligt er at fáa hetta 
arbeiðið gjørt í ár. Tí hevur PB-Consult gjørt eina 
tíðarætlan fyri arbeiðið og sambært henni verður 
arbeiðið ikki gjørt liðugt fyrrenn í 2016. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at annulera tilboðið, og 
bjóða arbeiðið útaftur næsta ár.  
 
 

 
 

9. 14/00365 
Kloakk á havnalagnum í Norðragøtu  
Arbeiðið er boðið út í innbodnari lisitatión. 
Ætlanin var at fleiri (t.e. 3 ella 4) skuldu bjóða 
uppá arbeiðið, men tá freistin var úti høvdu bert 2 
bjóða uppá arbeiðið, og harav var bert tað  eina 
tilboðið sum kann góðtakast, av tí at hitt 
innkomna tilboðið er ófullfíggjað og ikki sambært 
útbjóðingartilfarinum. 

 
Tað er tó sera yvasamt um møguligt er at fáa hetta 
arbeiðið gjørt í ár. Tí hevur PB-Consult gjørt eina 
tíðarætlan fyri arbeiðið og sambært henni verður 
arbeiðið ikki gjørt liðugt fyrrenn í 2015. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at annulera tilboð, og 
bjóðað arbeiðið útaftur næsta ár.  
 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
 
 

10. 14/00438 
1.viðgerð av fíggjarætlan fyri 2015 
Fíggjarnevndin hevur gjørt uppskot til 
fíggjarætlan at leggja fyri býráðið. 

 
Sambært uppskotinum verða rakstrarútreiðslurnar 
56,6 mió. kr. og inntøkurnar verða 71,6 mió. kr. 
Útreiðslurnar til rentir og avdrátt verða 9,4 mió. 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
uppskotinum hjá fíggjarnevndini.  
 
Málið verður beint í føstu nevndinar til 
viðgerðar. 
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kr., og útreiðslurnar til rentustuðul eru 2. mió. kr. 
Íløgrnar verða 13 mió. kr. 

 
Skattaprosentið verða óbroytt 21%, og 
barnafrádrátturin verður eisini óbroyttur 5.000,00 
kr. 
 
Úrslitið eftir rentir og avdrátt verður eitt hall á 9,4 
mió. kr. sum verður fíggjað við lántøku og av 
innistandandi. 
 
 

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

Emma Rasmussen ___________________________________________________ 
 
Ólavur Olsen ___________________________________________________ 
 
 
 


