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69/17 Mál 13/00070 Dagføring av bátahylinum í Norðragøtu.  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 11.09.2017 22/17 13/00070-31 

2 Byggi - og býarskipanarnevd 15.09.2017 46/17 13/00070-31 

3 Fíggjarnevnd 20.09.2017 46/17 13/00070-31 

4 Býráðið 25.09.2017 69/17 13/00070-31 

 
 
 

Málslýsing: 

Í samb. við dagføring av bátahylinum í Norðragøtu, mæltu  Vinnunevndin og Byggi- og 

býarksipanarnevndin m.a. til at gera neyvari kanningar, evt. simuleringar,av súginum í 
bátahylinum, verða gjørdar skjótast gjørligt. 
 
Umsitingin hevur kanna hvørjir møguleikar eru á økinum, og í samráð við 
Landsbyggifelagið, hava vit fingið ein vegleiðandi kostnaðarmeting frá DHI (Dansk 
Hydraulisk Institut). 
 
Kanningin inniber fylgjandi: 
Nummerisk kanning nr. 0, 1, 2, 3, 4 og 5 og uppskot til víðkan av bátahylinum vm.: 
 

0) Verandi havn, støðan í dag. 
1) Verandi bátahylur, innsigling smælkað frá 20 niðurí 10m. 
2) Grótpierur fluttur 30m vestureftir, innsigling 10 m breið. 
3) Grótpierur fluttur 30m vestureftir og í syðra betongpierin, innsigling 10m gjøgnum 

betongpierin. 
4) Brimgarður úr vestara landinum á 135m, innsigling í havnina 95m breið. 
5) Brimgarður úr vestara landinum á 170m, innsigling í havnina 70m breið. 

6) Eykakanning fyri høga aldu 
  
Vegleiðandi kostnaðurin fyri hesa kanningina er 248.000 kr. Siga vit frá áðrenn 18. 
september 2017, kann DHI geva okkum úrslitið av kanningini síðst í oktober 2017.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 11. september 2017 
Vinnunevndin mælir til at veita eina eykajáttan til eykaarbeiðið.  
Vinnunevndin mælir samstundis til at gera eina simulering av grótpirinum, har tilfarið 
á innaru síðu verður flutt beint út um pirin, fyri at rætta pirin upp. Kannast skal tá 
poirinurin er beinur sum er ella við einum knekki, sum peikar beint út um norðara 
kaienda. 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan til kanningararbeiðið í ár, við atliti til at fáa alt málið fyri í 
fíggjarætlanini í komandi ár. 
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Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 15. september 2017 
Mæla til at fylgja tilmælinum hjá Vinnunevndini og veita eykajáttan í ár. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. september 2017 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini, byggi- og 
býarskipanarnevndini og fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
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70/17 Mál nr. 17/00283 Umsókn um at gera veg/innkoyring á matr. 
273 og 278 í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd   17/00283-2 

2 Býráðið 31.08.2017 64/17 17/00283-2 

3 Byggi - og býarskipanarnevd 15.09.2017 48/17 17/00283-2 

4 Býráðið 25.09.2017 70/17 17/00283-2 

 
 
 

Málslýsing: 

 
Tórfríður Magnussen hevur vegna Petur og Sóleyð Sjúrðaberg sent umsókn um loyvi at gera 
veg/innkoyring inni á privatum øki/matrikul og at knýta í Kráarvegin. Ætlanin er at gera veg á matr. 
nr. 273 og 278 sum er ogn hjá Petur Sjúrðaberg.  
 
Í sambandi við eitt annað mál, hevur umsitingin tosað við Petur Sjúrðaberg, um hann er sinnaður 
at selja Eysturkommunu matr. nr. 249 ið liggur fram við Áargarð vegnum. Petur er sinnaður at selja 
kommununi matr. nr. 249, um kommunan gevur loyvi til, at gera vegin sambært hesi umsókn.   
 
Verður loyvi givið Petur Sjúrðaberg at gera veg/innkoyring frá Kráarvegnum og inn á stykkið matr. 
nr. 273 og 278  skal umsókn við tekningum og frágreiðing sendast til kommununa.  
 
Økið sum Petur Sjúrðaberg ætlar at gera vegin/innkoyringina á, hevur áseting H í byggisamtyktini, 
t.v.s.  
 
§ 16. Ásetingar fyri øki H: Frílendi. 
 

1. Frilendi t.e. lendi, sum ikki má byggjast á, lutvíst eru tað lendi sum løgd eru av til 
varðveitingar av náttúru, fornminnum o.t. og til at fríðka um bygdina og gera hana 
dámligari at búgva í, og lutvíst eru tað øki, sum ikki tørvur er á at taka undir bygging 
í hesi syftu. 
 
2. Á teim í 1. stk. fyrr nevndu økjum mugu bert verða gjørdir gonguvegir og 
broytingar í plantingini kunnu bert fara fram, tá ið ein nýtingar- og plantingarætlan er 
gjørd og góðkend fyri eitt náttúrliga avmarkað størri øki. 

 
3. Útstykking má ikki fara framm. 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Ongar fíggjarligar avleiðingar.   
 

 

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at umsøkjarin fær loyvi at gera veg á matr. nr. 273 og 278 og at binda vegin í 
Kráarvegin. Umsøkjari skal senda umsókn við tekningum og frágreiðing um vegin, áðrenn 
byggiloyvi verður givið. 
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Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 15. september 2017 
Støða verður tikin á býráðsfundi 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Einmælt samtykt ikki at ganga umsóknini á møti 
[Lagre]  
 
  

 
Umsitingin mælir til at Eysturkommuna keypir matr. nr. 249 í Leirvík, frá Petur Sjúrðaberg.  
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71/17 Mál nr. 17/00341 Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 38a í 
Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 15.09.2017 49/17 17/00341-2 

2 Býráðið 25.09.2017 71/17 17/00341-2 

 
 
 

Málslýsing: 

 
Eigari av ogn matr. nr. 38a í markatalsbygdini 68 Norðragøta hevur saman við keypara sent 
umsókn um sundurbýti við at leggja matr. nr. 38a saman við ognini matr. nr. 9 í Norðragøtu.  
 
Áseting fyri matr. nr. 38a er H, § 16 Frílendi, ið sigur: 
 

1. Frilendi t.e. lendi, sum ikki má byggjast á, lutvíst eru tað lendi sum løgd eru av til 

varðveitingar av náttúru, fornminnum o.t. og til at fríðka um bygdina og gera hana 

dámligari at búgva í, og lutvíst eru tað øki, sum ikki tørvur er á at taka undir 

bygging í hesi syftu. 

 

2. Á teim í 1. stk. fyrr nevndu økjum mugu bert verða gjørdir gonguvegir og 

broytingar í plantingini kunnu bert fara fram, tá ið ein nýtingar- og plantingarætlan 

er gjørd og góðkend fyri eitt náttúrliga avmarkað størri øki. 

 

3. Útstykking má ikki fara framm. 

 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Ongar fíggjarligar avleiðingar. 
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 15. september 2017 
Mæla til at viðmæla sundurbýti, at matr. nr. 38a verður lagt saman við matr. nr. 9 í 
Norðragøtu. 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 

Tilmæli 

 
Umsitingin viðmælir umsókn um sundurbýti, at matr. nr. 38a í markatalsbygdini 68 Norðragøtu, 
verður lagt saman við matr. nr. 9 í Norðragøtu.  
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72/17 Mál nr. 17/00346 Søla/keyp av jørð í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 15.09.2017 50/17 17/00346-5 

2 Fíggjarnevnd 20.09.2017 47/17 17/00346-5 

3 Býráðið 25.09.2017 72/17 17/00346-5 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur fingið fyrispurning um kommunan hevur áhuga at keypa 2 jarðarstykkir í 
Fløtugerði í Leirvík, talan er um 2 teygar við matr. 264a. Annað stykkið er 124 fermetrar og hit er 
202 fermetrar til støddar.  
 
Ognarstykkini liggja bæði í øki har kommunan ætlar at útstykkja framtíðini. Í skrivandi løtu, er økið 
ikki lagt út til sethús í byggisamtyktini, men sambært verkætlan sum kommunan hevur gjørt, er 
ætlan at keypa hesa jørð til sethúsaøki.  
 
Kommunan keypir ognarjørð ið er dyrka fyri 110,00 kr. fermeturin. Samlaði kostnaðurin fyri keypið 
er 326 x 110,00= 35.860,00 kr. + Tinglýsingargjald og skeytið.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Ongar fíggjarligar avleiðingar, verður fíggjað við verandi játtan “ Løga útstykkingar “     
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 15. september 2017 
Mæla til at keypa 2 stk. matr. nr. 264a ið er 124 fermetrar og 202 fermetrar í Leirvíkar 
bygd. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. september 2017 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at keypa matr. nr. 264a, ein ið er 124 fermetrar og ein ið er 202 fermetrar.  
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73/17 Mál 17/00347 Umsókn um stuðul fyri skótar Leirvíks Páll.  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.09.2017 55/17 17/00347-2 

2 Fíggjarnevnd 20.09.2017 48/17 17/00347-2 

3 Býráðið 25.09.2017 73/17 17/00347-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um árligan stuðul til virksemi hjá skótaliðnum Leirvíks Páll.  
Stuðulin vrður brúktur til rakstur og íløgur í útgerð og húsið. Annars er stuðulin í ár serliga ætlaður 
at renovera WC’ini. 
Seinastu 2 árini hava tey søkt um 60.000 kr. í stuðul, og hava fingið 40.000 kr. í stuðul 
Tað savnast 60 børn/ung um í húsinum hvørja viku. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. september 2017 
MTN tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at veita stuðul á 40.000 kr. 
Upphæddin verður tikin av konto ”Stuðul til Mentan”. 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. september 2017 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul.  Upphæddin verður tikin av konto 5.24.14.510.10 “Stuðul til 
mentan” 
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74/17 Mál 17/00356 Val av skúlastýrislimum - Framvit.  
 

Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.09.2017 50/17 17/00356-2 

2 Býráðið 25.09.2017 74/17 17/00356-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Sambært sáttmálanum millum Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu  viðv. 
skúlasamstarvinum, við heitinum Framvit, hevur Eysturkommuna tveir limir í skúlastýrinum í 
Fuglafjarðar skúla. Limirnir eru eitt kommunustýrisumboð og eitt foreldraumboð. 
 
Sátmálin kemur í gildi í einum valskeiði, og verður skúlastýrið sbrt. sáttmálanum samansett 
soleiðis: 
Foreldraumboðið úr Eysturkommunu, sum er valt í skúlastýrið í Fuglafjarðar skúla, verður 
foreldraumboð fyri Eysturkommunu restina av verandi valskeiði. Eysturkommuna og Fuglafjarðar 
kommuna velja hvør sítt kommunustýris-umboð til skúlastýrið fyri Fuglafjarðar skúla restina av 
verandi valskeiði. 
Harafturat velja kommunustýrini varalimir. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. september 2017 
Hans Mourits Foldbo og Hanna Jensen mæla til at Hanna Jensen verður skúlastýrislimur og 
Hans Mourits Foldbo verður vara-skúlastýrislimur. 
Hjalti Dalheim tekur støðu á býráðsfundinum. 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá meirlutanum í mentanarnevndini 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Gudny Langgaard, Tollakur Joensen, Árni Jacobsen, Hanna 
Jensen, Hans Mourits Foldbo. 
 
Atkvøddi blankt: 
Hjalti Dalheim, Uni Rasmussen, Brandur Jacobsen 
 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mentanarnevndin ger tilmæli til býráðið um hvør býráðslimur skal verða kommunustýris-umboð í 
skúlastýrinum, og hvør skal verða varalimur hjá hesum. 
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75/17 Mál 17/00364 - Fíggjarætlan 2018 - 1.viðgerð 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 20.09.2017 51/17 17/00364-2 

2 Býráðið 25.09.2017 75/17 17/00364-2 

 
 
 

Málslýsing: 

1.viðgerð skal verða áðrenn 1. Oktober, og eins og undanfarin ár hevur umsitingin gjørt 
framskrivingar av inntøkum og útreiðslum fyri 2017. Eisini hevur umsitingin gjørt uppskot til 
rakstur fyri 2018.  
 
Ein inntøkumeting fyri 2017 og 2018 er eisini gjørd. Harumframt fyriliggur annað tilfar í sambandi 
við fíggjarætlanararbeiðið. Undanfarin ár eru stovnar/deildir hjá kommununi biðnar um at koma 
við ynskum/uppskoti til fíggjarætlan. Hetta er ikki gjørt, men ætlandi verður hetta gjørt í næstum 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. september 2017 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at beina málið í ymisku nevndinar til víðari viðgerð. 
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76/17 Mál 17/00399 Eykajáttan til Nánd 2017 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 20.09.2017 49/17 17/00399-2 

2 Býráðið 25.09.2017 76/17 17/00399-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til skriv frá Kristinum Larsen leiðara á Nánd, har søkt verður um eykajáttan á 700 tkr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Biðið verður um eykajáttan á 700 t.kr. Hetta skal deilast millum Eysturkommunu og Fuglafjarðar 
kommunu eftir fólkatalinum 67+ pr. 1 januar. Fólkatali 67+ 1. januar var 501 harav 252 vóru úr 
Eysturkommunu. Sostatt verður parturin hjá Eysturkommunu 700.000,00/501*525 = 352.096,00 
kr. 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. September 2017 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini, og veita eykajáttn 
á kr. 352.096,00 til Nánd 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan, og at taka peningin  av innistandandi 
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77/17 Mál 17/00403 - skúlagjald viðv. 10. flokki 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 25.09.2017 77/17 17/00403-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna rindar eitt ávíst gjald (í løtuni 16.000,00 kr.) fyri hvønn næming sum gongur í 
framhaldsdeildini í Fuglafirði. Síðani 2009 hevur kommunan latið hetta gjald fylgja næminginum, 
um hann velur annað tilboð enn Fuglafjarðar skúla, tá talan er um 10. flokk. Við samtyktini um 
skúlagjald (mál nr. 17/00265) á býraðsfundi tann 21. august er samtykt at hetta ikki er galdandi 
longur.  
 
Við fyriliggjandi uppskoti verður aftur galdandi at Eysturkommuna letur gjaldi fylgja næminginum 
um hann velur annað tilboð enn Fuglafjarðar skúla, tá talan er um 10. Flokk. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Við tað at kommunan skal rinda sama gjald fyri næmingin hevur hetta ongar fíggjarligar 
avleiðingar. 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 25. september 2017 
Samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskoti um gjald fyri 10. flokk 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Gudny Langgaard, Tollakur Joensen, Árni Jacobsen, Hans 
Mourits Foldbo, Árni Jacobsen,Uni Rasmussen, Brandur Jacobsen 
 
Atkvøddi blankt: 
Hanna Jensen 
[Lagre]  
 
 
 
 
 
Jóhan Christiansen 
 
Árni Jacobsen 
 
Hans Mourits Foldbo 
 
 

Tilmæli 
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