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Fundarskrá: 
 
 

  

Fundarsamtykt: 

1. 14/00042 og 14/00399 
2.viðgerð av eykajáttan til nýtt bingjnuplássí 
Norðragøtu.  
Á seinasta býráðsfundi tann 6. oktober 2014 bleiv 
samtykt at veita eykajáttan á 350.000,00 kr., og at 
peningurin verður tikin av innistandandi. 

 
Eingin broyting er frá 1. viðgerð. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins 
og við 1.viðgerð. 
 

 
Einmælt samtykt at veita eykajáttan eins og 
við 1. viðgerð. 
 
 

2. 14/00166 
Umbøn um tilmæli til frábýti av matr. nr. 62a í 
Leirvík   
Óli Olsen hevur ynski um at fáa frábýti av matr. 
nr. 62a í Leirvík, hetta málið var fyri og samtykt á 
býráðsfundi tann 30. apríl 2014, men skal frábýti 
fremjast má byggisamtyktin broytast sambært 
LL nr. 82 frá 25. mai 2008 um broyting í LL um 
matrikulering og sundurbýti v.m. §15a .  

 
Skal byggisamtyktin broytast, verður ásetingin 
fyri økið broytt frá økisparit H til økispart B ið er 
sethúsaøki. 

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at broyta 
byggisamtyktina frá áseting H til sethúsaøki B 
sambært galdandi byggisamtykt. 

 
Verður broytingin samtykt í býráðnum, verður 
henda lýst saman við øðrum broytingum sum 
væntandi kom í framtíðini í byggisamtykini. 
Matrikulstovan vil ikki avgreiða minni broytingar 
í byggisamtykini og verður tí gjørd ein 
uppsamling av møgu-ligum broytingum í 
byggisamtyktini fram til summari 2015.   

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
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3. 14/00375 
Umsókn um loyvi at planta á fríøkinum matr. 
nr. 128h í Leirvík   
Málið er umrøtt fyrr í Byggi- og 
býarskipanarnevndini og var tá samtykt at fáa 
frágreiðing frá gartnaranum til máli. Gartnarin 
hevur gjørt frágreiðing til umsóknina viðv. 
planting á matr. nr. 128h ið er kommunalt øki.    

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at geva 
umsøkjaranum loyvi at planta sambært notati frá 
gartnaranum, men kommunan skilir sær rætt til, 
um neyðugt, at taka økið aftur um trøðini eru til 
ampa fyri verkaætlanum o.a. í framtíðini, uttan 
endurgjald. Somuleiðis  er hevsrættur ikki 
heimilaður í hesari planting. 
 

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

4. 14/00387 
Umsókn um byggiloyvi til seyðahús á matr. nr. 
97 í Syðrugøtu   
Náttúrufriðingarnevndin viðmælir byggiloyvið 
við ymiskum treytum og upplýsir, at málið er sent 
til Yvirfriðingarnevndina til endaliga støðutakan.    

 
Byggi og býarskipanarnevndin mælir til at geva 
byggiloyvi, men byggiloyvi verður ikki útskrivað 
fyrr enn endalig avgerð frá Yvirfriðingarnevndini 
fyriliggur. 
 
Lokala Náttúrufriðingarnevndin hevur játtað 
loyvið at byggja seyðahúsið við ymiskum treytum 
til útsjónd og umhvørvið 
 

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

5. 14/00436 
Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 65a í 
Norðragøtu til ummælis 
Líggjas Á. Hansen hevur sent umsókn til 
Búnaðarstovuna um at fáa sundurbýtt festi 65a í 2 
festi.  

 
Kommunan hevur onga viðmerking til um haga-
partarnir fáa hvør sítt matr. nr.  

 
Viðmerkjast kann tó, at stykkini í málinum merkt 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
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5, 7 og 8 eru innanfyri verðandi býarskipan  og 
byggisamtykt. 
 
Viðmerkjast skal eisini at tað er lógarkrav, at 
sundurbýtismál skulu hava býráðssamtykt. 

 
Byggi- og býraksipanarnevndin mælir til at ganga 
umsóknini hjá Líggja Á. Hansen á møti, men víst 
verður á, at økir merkt 5, 7, og 8 liggja innanfyri 
galdandi byggisamtykt og býarætlan. Øki 5 og 7 
liggur í øki við áseting H sum er frílendi og ikki 
loyvið at byggja. Øki 8 hevur áseting B sum er 
sethúsaøki.   
 

6. 14/00435 
Umsókn um umbýti av matr. nr. 197, 198a og 
199 í Norðragøtu til ummælis  
Líggjas Á. Hansen og Magnus Heinason hava 
sent umsókn til Búnaðarstovuna um at fáa 
markini broytt til at “ á Síðuni “ verður sum hon 
var, har man brúkar verðandi hegn ímillum Á 
Síðuni og Heimarulíð sum mark og setur tað 
uttara markið hjá Heimarulíð og á bakkanum eftir 
støddini á Heimarulíð.    

 
Tá her bert er talan um marknaumskipan millum 
Heimarulíð og Ytrulíð soleiðis sum hegnið er sett 
millum partarnar, hevur kommunan ongar 
viðmerkingar til málið. 

 
Kortið, ið annars er viðlagt í málinum fra 
Búnaðarstovuni, vísir størri markabýtir millum 
allar 3 hagapartarnar. Men soleiðis sum dagført 
lendiskort vísa, so eru hesi umbýti longu framd  

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at ganga 
umsóknini hjá Líggjas Á. Hansen og Magnus 
Heinason á møti.  
 

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

7. 14/00411 
Umsókn um byggiloyvi - Býráðshús   
Ósbjørn Jacobsen Arkitektar hava sent umsókn 
um byggiloyvi til Býráðshús. Saman við 
umsóknini eru lýsing av bygninginum, staðseting, 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
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konstruktiónir, HVS og ventilatión.  
Saman við umsóknini er lýsing um brunakrøv til 
bygningin. 

 
Náttúrufriðingarnevndin, Yvirfriðingarnevndin og 
Landsverk hava góðkent verkætlanina og 
Eysturkommunan hevur fingið játtandi svar frá 
Búnaðarstovuni um keyp av jørð vestanfyri 
Eiðisá. 

 
Lýsing er send til miðlarmar um broyting í byggi-
samtyktini.    

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at 
byggiloyvi verða givið til býráðshús sum skal 
byggjast á Oyrini í Norðragøtu.   
 

Hanus Jacobsen var úti undir viðgerðini 
vegna ógegni. 
 

8. 14/00459 
Keyp av matr. nr. 104f í Syðrugøtu   
Matr. nr. 104f í Syðrugøtu er ogn hjá Hans Leo í 
Bartalastovu og er eitt úthús/seyðahús ið er bygt 
fram við Húsgarðsvegnum.  

 
Uppskot til sáttmála um keyp av matr. við 
ástandandi húsi er í málinum.    

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at keypa 
matr. nr. 104f frá Hans Leo í Bartalstovu. 

 
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. 
 
 
 

9. 13/00476 
Keyp/søla av lendi úti á Vík í Leirvík 
Á seinasta býráðsfundi tann 6. oktober 2014, 
bleiv samtykt at selja lendi fyri 89 kr./m2. Síðani 
er komið fram at Búnaðarstovan hevur selt 
uppatliggjandi lendi fyri 71 kr./m2 

 

Fíggjarnevndin mælir til at Eysturkommuna selir 
lendi fyri sama prís sum Búnaðarstovan t.e. 71 
kr./m2 

 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
 
Jóhan Christiansen vóru úti undir 
viðgerðini vegna ógegni. 
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Eysturkommunu býráð: 
 
Jóhan Christiansen ___________________________________________________ 
 
Hanna Jensen ___________________________________________________ 
 
Hanus Jacobsen ___________________________________________________ 
 
Hjalti Dalheim ___________________________________________________ 
 
Árni Jacobsen ___________________________________________________ 
 
Oluffa Joensen ___________________________________________________ 
 
Brandur Jacobsen ___________________________________________________ 
 

Emma Rasmussen ___________________________________________________ 
 
Ólavur Olsen ___________________________________________________ 
 
 
 


