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Fundarskrá: 
 
 

  
Fundarsamtykt: 

1. 14/00381 
Umsókn um marknaumskipan og broyting í 
byggisamtyktini matr. nr. 147af og 147d     
Eysturkommuna samtykti í sept. 2014 at geva 
loyvi til marknaumskipan millum matr. nr. 161 og 
162 og millum 147af og 161.  
Eigarir av matriklunum hava fingið skriv frá 
Umhvørvisstovuni har matrikullinjurnar eru 
rættaðar upp og áheitan um at gera broyting í 
byggisamtyktin fyri minni økir á matr. nr.147af 
og 147d. 

 
Tekniska umsiting mælir til til at broyta part av 
matr. nr. 147af og matr. nr. 147d byggisantyktini 
frá áseting H ið er frílendi til áseting B ið er 
bústaðir. Mælt verður eisini til at markalinjurnar 
verða rættaðar upp sambært uppskoti frá 
Umhvørvisstovuni.  

 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir til at broyta 
part av matr. nr. 147af og matr. nr. 147d frá 
áseting H ið er Frílendi til áseting B ið er 
bústaðir. Talan er uml. 133 m2 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin mælir eisini til at 
markalinjurnar verða rættaðar upp sambært 
uppskotinum frá Umhvørvisstovuni. 
 

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

2. 15/00052 
Umsókn um byggiloyvi – reinsiverk til  Sp/f H. 
Konoy (FMP)  
Málið var á skrá á seinasta býráðsfundi tann 23. 
februr 2015, og tá beilv samtykt at taka málið av 
skrá. 

 
Tekniska umsiting mælir til at geva byggiloyvi til 
reinsiverk, men at byggiloyvið ikki verður 
útskrivað fyrrenn málið er liðugt viðgjørt við atliti 
til aðrar mynduleikar, m.a Umhvørvisstovan og 
brunakrøv  

 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini og 
minnilutanum í byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Jóhan Christiansen og Árni Jacobsen vóru 
úti undir viðgerðini vegna ógegni. 
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Málið hevur verið til viðgerðar í vinnunevndini á 
fundi tann 21. januar 2015 tá  kunnað, um fund 
sum hevur verið millum umsitingina og FMP, og 
aftur tann 12. februar 2015, og tá mælir 
vinnunevndin til at taka undir við tilmælinum hjá 
teknisku umsiting 
 
Byggi- og býarskipanarnevndin hevur viðgjørt 
málið á fundi tann16. februar, og ein minniluti, 
Hanus Jacobsen mælir til at fylgja tilmælinum hjá 
Vinnunevndini. Meirlutin, Hanna Jensen og 
Ólavur Olsen taka støðu á býráðsfundinum. 

 
3. 15/00095 

Hølisviðurskifti í mun til ansingartøvin 
Trivnaðarnevndin mælir til at ganga tilmælinum 
hjá umsitingini á møti og at gera ein “mobila! 
stovu í Miðstovnuni í Brúsa. Mett verður at 
kostnaðurin at gera hesa stovu verður kr. 150.000 
til 200.000 og mælt verður til at eykajátta hesa 
upphædd. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá trivnaðarnevndini. Peningurin 
verður tikin av innistandandi. 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá trivnaðarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
 
 
 

4. 15/00047 
Leirvíkar skúli - skaði á vøll og hegn 
Skúlastjórin hevur sent kommununi skriv viðv. 
hegni og graslíkið á “ovara”  skúlaplássið í 
Leirvík.  

 
Samtykt var at skúlastýrið skuldi viðgerða hetta 
áðrenn tað bleiv viðgjørt av nevndum/býráðnum. 
Men skúlastýrið hevur ikki havt nakran fund enn. 
Skúlastýrisfomaðurin hevur boðað frá, at 
møguliga kann skúlastýrið viðgerða málið í næstu 
viku.  

 
Umsitingin mælir til at nýtt graslíki verður lagt á 
skúlaplássið, og at gera ein klintrivegg miðskeiðis 
á skúlaplássinum. Neyðugt er eisini at gera nakað 
av lendisarbeiði. Samlaði kostnaðurin av hesum  

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini, og fíggjarnevndini. 
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er mettur til 1,2 mió. kr.  

 
Meirlutin í mentnarnevndini, Hanna Jensen og 
Emma Rasmusen  mælir til at arbeiðið verður 
gjørt nú, og at eykajáttan verður veitt til arbeiðið. 
Um møguligt eigur fíggingin av eykajáttanini at 
verða funnin í sambandi við endurskoðanina av 
fíggjarætlanini. Minnilutin, Hjalti Dalheim tekur 
støðu til málið á býráðsfundinum. 

 
Byggi- og býraskipanarnevndin mælir til at fylgja 
tilmælinum hjá meirlutanum í mentanarnevndini 
tann 17. mars 2015, at arbeiðið verður gjørt nú, 
og at eykajáttan verður veitt til arbeiðið. Um 
møguligt eigur fíggingin av eykajáttanini at verða 
funnin í sambandi við endurskoðanina av 
fíggjarætlanini.  

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
og meirlutanum í  mentanarnevndini. Peningurin 
verður tikin av innistandandi. 
 

5. 15/00075 
Skaði á graslíkið á spæliplássinum, úti á Sýn í 
Leirvík 
Í heyst losnaði uml. helvtin av graslíkinum á 
spæliplássinum, og er einki gjørt við skaðan enn.  

 
Umsitingin hevur kannað hvat kann gerast við 
vøllin, og mælir til at nýtt graslíkið verður lagt á, 
kostnaðurin av hesum er íalt uml. 400 t.kr. 

 
Trivnaðarnevndin mælir til at arbeiðið verður 
gjørt og at partur av kostnaðinum t.v.s. kr. 
300.000,00 verður tikin av konto 5.24.32.511 
“Søvn og mentanararvur (Løgujáttan)”. Restina 
av kostnaðinum kr. 100.000,00 verður upp til 
fíggjarnevndina at finna. 

 
Ein minniluti í mentnarnevndini, Emma 
Rasmssen mælir til at taka undir við tilmælinum 
hjá trivnaðarnevndini. Ein annar minniluti, Hanna  

 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá 
fíggjarnevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Brandur Jacobsen, 
Hjalti Dalheim, Hanus Jacobsen, Ólavur 
Olsen, Hanna Jensen, Árni Jacobsen, 
 
Atkvøddi blankt: 
Emma Rasmussen, Oluffa Joensen 
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Jensen mælir til at taka undir við tilmælinum 
trivnaðarnevndini, men at arbeiðið verður fíggjað 
við eykajáttan. Um møguligt eigur fíggingin av 
eykajáttanini at verða funnin í sambandi við 
endurskoðanina av fíggjarætlanini.  Hjalti 
Dalheim tekur støðu til málið á býráðsfundinum. 

 
Meirlutin í byggi- og býarskipanarnevndini, 
Hanna Jensen og Ólavur Olsen mæla til at taka 
undir við tilmælinum hjá trivnaðarnevndini, men 
at arbeiðið verður fíggjað við eykajáttan, Um 
møguligt eigur fíggingin av eykajáttanini at verða 
funnin í sambandi við endurskoðanina av 
fíggjarætlanini. Minnilutin, Hanus Jacobsen 
mælir til at fíggjarnevndin finnur fígging til 
umvælingina. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá meirlutanum í byggi- og 
býarskipanarnevndini. Peningurin verður tikin av 
innistandandi. 
 

6. 14/00104 
Umsókn um stuðul 2014 – Gøtu forminnissavn. 
Mentanarnevndin mælir til at veita stuðul á kr. á 
200.000,00 kr. sum eru avsettar á fíggjarætlanini. 
Peningurin verður tikin av konto 5.24.32.510-10 
“stuðul til annað virksemi.” 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá mentanarnevndini.  

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
 

 
7. 14/00400 

Umsókn um at leiga part av bingjuplássinum 
BJ-Hammer 
Málið hevur verið viðgjørt fyrr í Vinnunevndini, 
og samtykt er at ganga umsóknini á møti, men at 
Eysturkommuna skal hava eitt gjald fyri tað sum 
er gjørt á økinum (betonggólv og fundament). 
 
Umsigingin mælir til at BJ-Hammar fær loyvi at 
leiga økið, og at gjaldið fyri betongólv og 
fundament, verður lækkað nakað. Eisini verður 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini og 
fíggjarnevndini. 
  
 
 
 



 
Fundarbók hjá Eysturkommunu                   ___________/__________         Síða 

520 Leirvík                                             Jóhan Christiansen, borgarst./ Erik Lervig,skr. 
 
Býráðsfundur mánadagin 25. mars 2015 kl. 19.30. 
  
Á fundi: Jóhan Christiansen, Hanna Jensen, Hanus Jacobsen, Hjalti Dalheim, Árni Jacobsen, Oluffa Joensen, 
Brandur Jacobsen, Emma Rasmussen, Ólavur Olsen 
 

Fundurin lokin kl. 21.00 

    426 

mælt til, at loyvi verður treyta av at BJ-Hammer 
tekur økið/bygningin í nýtslu innan 1 ár, frá tí at 
avtala er gjørd millum partarnar. Eftir hetta 
verður loyvi afturtikið. 

 
Vinnunevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá umsitingini, og prísurin fyri 
betonggólv og fundament verður 85 t.kr. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir 
viðtilmælinum hjá vinnunevndini. 

 
8. 15/00017 

Bingjupláss í Norðragøtu – útbjóðing av 
bygningi  
Á fundi 12/2-15 í Vinnunevndini bleiv samtykt at 
“gera eitt hús sum heldur seg til verandi játtan” 

 
Eftirfylgjandi er ført fram at møguliga skal húsið 
verða innilokað í ár, og so verða pengar avsettir 
til rest á komandi fíggjarætaln. 

 
Verandi játtan er 500 t.kr. røkkur til at innilokað 
húsið, t.v.s at tað koma at mangla 32 t.kr. í, men 
hetta kann takast av játtanini til renovatión.  

 
Umsitingin mælir til at húsið verður gjørt 
sambært tekningum, og tikið verður av 
innkomnum tilboðið. 

 
Vinnunevndin hevur so aftur viðgjørt málið á 
fundi tann 19/3-15 og samtykti tá at mæla til at 
gera húsið liðugt, og at veita eykajáttan á 300 t.kr. 

 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini. 
  
 
 
 

 
Einmælt samtykt at taka undir við 
tilmælinum hjá vinnunevndini og 
fíggjarnevndini. 
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9. 2.viðgerð av eykajáttan- íøgur at flyta til 2015 
1.viðgerð var á seinasta býráðsfundi tann 23. 
februar 2015, og tá blevi samtyt at veita 
eykajáttan á ialt 5.906.000,00 

 
Eingin broyting er frá 1.viðgerð 

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

 
Einmælt samtykt eins og við 1. Viðgerð. 
 
 
 
 

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


