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78/17 17/00009 Frágreiðing og tilmæli til mál viðv. byggin av 
enystum, skúrum v.m á matr. nr. 169a í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi - og býarskipanarnevd 20.10.2017 52/17 17/00009-13 
2 Fíggjarnevnd 25.10.2017 54/17 17/00009-13 
3 Býráðið 30.10.2017 78/17 17/00009-13 

 
 
 

Málslýsing: 

 

TU hevur tosað við umboð fyri fyritøkuan Sp/f BMT um arbeiðstøkuna, prísir og 
tíðaræltan.   
 
Skal her upplýsa, at tilboðini ið komu inn vóru: 
KBH 3.620.113,00 kr. uttan mvg, + el-arbeiðstøkan ið vit meta kostar 150.000,00 
kr. + óvænta 150.000,00 kr.  
Kostnaðarmetingin frá SNA er 3.475.000,00 kr. uttan mvg, + el-arbeiðstøkan ið vit 
meta kostar 150.000,00 kr. + óvænta 150.000,00 kr.  
 
Sp/f BMT hevur givið okkum prís upp á betong, timbur, snikkara, kloakkleiðingar, 
brunnar, køk, vaskimaskina og turkitrumla, vesir, ovn v.m., íroknað 4 skúrðarnar, 
t.v.s. allan bygningin móti báhylinum (ikki 2 neyst sum eru millum verandi neyst og 
lugarið) uppa kr. 1.863.480,00 kr. uttan mvg. 
Herumframt skal elarbeiðstøkan, málaraarbeiðstøkan og HVS leggjast afturat og 
verður mett til 450.000,00 kr. uttan mvg + 150.000,00 kr. til óvænta útreiðslur.  
Samlað kostnaður fyri lugarið, almenn vesir, brúsir og 4 skúrðar 2.463.480,00 kr. 
uttan mvg.  
 
Skúrðarnir kunnu seljast fyri 150.000,00 kr. stk. og komandi 2 neyst ið skulu 
byggjast, skulu gjalda nakað fyri betongveggin, sum verður gjørdur í hesari 
arbeiðstøku.   
 
Sp/f BMT upplýsir, at teir hava kannað eftir hvussu tíðarætlan fyri nevnda 
arbeiðstøku og flutt um uppá nøkur arbeiði í kalendaranum. Fær BMT skjótt svar, 
kann byrjast upp á arbeiðstøkuna fyrst í november og alt betongarbeiðið er liðugt 
áðrenn jól. 
 
Vit tosaðu eisini um møguleika og kostna at byggja lugarið, vesi og brúsirúmið, 
hetta er eisini møguligt, men er eisini tann dýrari parturin í arbeiðstøkuni. 
Skúrðarnir verða nógv bíligari at byggja saman við lugarinum, tí forskalling, leiga av 
formum, flutningur, byggipláss v.m. er ein sparing. Tilboð frá BMTog annar 
kostnaður, er 1,5 mill. kr. bíligari enn innkomið tilboð.  
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Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Á fíggjarætlanini fyri 2017 eru avsettar kr. 700.000,00 kr. Skal omanfyri nevnda verkætlan fremjast, 
verður biðið um eykajáttan uppá kr. 1.2 mill. kr. (tá er søla av 4 skúrðin á kr. 150.000,00 
mótroknað). Upphæddirnar eru uttan mvg.  
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 20. oktober 2017 
Mæla til at gera avtalu við Sp/f BMT um at byggja lugarið v.m. og játta manglandi 
upphædd á fíggjarætlan fyro 2018 til prosjektið.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Mæla ti at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevnidi og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at gera sáttmála við Sp/f BMT og byrja uppá arbeiðið í november 2017.  
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79/17 Mál 17/00027 Fab Lab. TIlmæli og málslýsing 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Vinnunevndin 20.10.2017 25/17 17/00027-7 
2 Fíggjarnevnd 25.10.2017 55/17 17/00027-7 
3 Býráðið 30.10.2017 79/17 17/00027-7 

 
 
 

Málslýsing: 

Fab Lab hevur verið í eitt ár nú, og vit hava fingið positivar afturmeldingar frá 
rektaranum á Miðnámi. 
M.a. skrivar hanna:  

• Onkrar vørur eru komnar og aðrar eru ávegis, so okkara FabLab byrjar veruliga at 

síggjast aftur.  

• Skúlin hevur sett øki av mitt í skúlanum til FabLab og longu nú merkist stórur áhugi 

frá okkara egnu næmingum.  

• Eisini hevur fólkaskúlin sýnt tí áhuga. Eitt samstarv millum FabLab og Framvit hevði 

heilt víst eisini verið spennandi og bygt brýr og gjørt okkara framhaldsdeild og 

okkara miðnám til nakað heilt serstakt í Føroyum.  

 
Íflg. Rektarin so sær tað fíggjarliga gott út í ár. Neyðuga fíggingin til íløguna er 
fingin til vega frá vinnuni, og raksturin er fíggjaður av landinum, Fuglafjarðar 
kommunu og Eysturkommunu.  
 
Í 2017 stuðlaðu Eysturkommuna og Fuglafjarðar kommuna raksturin á Fab Lab við 
100.000 kr. í part. Landið stuðlaði við 300.000 kr. Harumframt stuðlaði vinnan við 
keyp av tólum o.ø. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Væntast skuldi, at Fab Lab fór at søkja um framhaldandi stuðul til rakstur, m.a. tí 
starvsfólk skuldi setast. Fab Lab søkir um 150.000 kr. til at fíggja ein part av Fab 
Lab í 2018. Fuglafjarðar kommuna fær somu umsókn. 
Tað skal viðmerkjast, at í uppskoti til landsins fíggjarlóg í 2018 eru 380.000 kr. 
settar av til Fab Lab. 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 20. oktober 2017 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingin, og mælir til at seta 150.000 
kr. av til Fab Lab á fíggjarætlanini 2018. Hetta skal treytast av, at Fuglafjarðar 
kommuna setir somu upphædd av til endamálið í 2018. 

Tilmæli 

Mælt verður til at seta 150.000 kr. av til Fab Lab á fíggjarætlanini 2018. Stuðulin treytast av at 
Fuglafjarðar kommuna setir somu upphædd av til endamálið í 2018. 
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Harumframt mælir Vinnunevndin til, at samskiftið bæði við Fab Lab og borgarar í 
Eysturkommunu verður meira sjónligt. Hetta fyri at borgarar fáa at vita hvørjar ágóðar 
teir fáa burtúr hesari verkætlanini, og at kommunan samstundis fær “goodwill”.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini, 
treytað av at landið játtar 380.000,00 kr. 
[Lagre]  
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80/17 Mál 16/00258 Kampingpláss á kaiøkinum í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Vinnunevndin 20.10.2017 29/17 16/00258-9 
2 Vinnunevndin 20.10.2017  16/00258-9 
3 Fíggjarnevnd 25.10.2017 61/17 16/00258-9 
4 Býráðið 30.10.2017 80/17 16/00258-9 

 
 
 

Málslýsing: 

Málið hevur verið fyri Vinnunevndini tann 25. august 2016. Tá bleiv samtykt at umsitingin arbeiðir 
víðari við málinum. 
 
Á økinum millum Fofish og og smábátahavnini eru tvey økir, ið vanliga verða nýtt til parkering. Tað 
er onki asfalt á báðum økjunum. Hesi bæði økini kunnu brúkast til kampingpláss. 
Kampingplássið er sostatt blivið ein partur av málinum um Lugarið, tí her var meiningin at 
kampistar kundi fáa atgongd til WC, brúsu, vaskimaskinu og te-køk. Verkætlanin við lugarinum er 
blivin útsett nakað, og tískil er málið við kampingplássinum dottið niðurímillum.  
Verkætlanin við lugarinum er tó ikki steðga, og tískil hevur umsitingin kanna møguleikarnar við at 
gera klárt til sjálvt kampingplássið.   
 
Ein háttur er at leggja grasarmering á økið. Kostnaðarmetingin fyri hetta er fylgjandi: 
 
Størra økið er áleið 1200 m2 og minna er áleið 500 m2 
Kostnaður pr. kvadratmetur av grasarmering er 121,00 kr. (2015 prísir) 
 
Fyri bæði økini er kostnaðurin sostatt áleið: 1700m2 x 121,00 kr. = 205.700,00 kr. 
Harafturat skal skal lag við 0-75mm skervi leggjast á. Her skulu brúkast umleið 300 kubik, og 
kostnaðurin av hesum er 60.000 kr. 
Tvs. at kostnaðarmetingin av hesari verkætlanini er 265.700,00 kr. 
 
Málið hevur verið fyri Vinnunevndini tann 25. august 2016. Tá bleiv samtykt at umsitingin arbeiðir 
víðari við málinum. Síðani hevur málið verið fyri í Vinnunevndini 11. September 2017 og Byggi og 
býarskipanarnevndini tann 15. September 2017. 
 
Ein neyvari kostnaðarmeting av verkætlanini er fylgjandi: 
 
Kantsteinar: 200 metrar á 400 kr. pr. metur + mvg 
Sandur: 60.000 kr. 
Ljóspullartar: 20 x 4000 kr. = 80.000 kr.  
TTE Grasarmering: 308.530,40 kr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli 

Mælt verður til at leggja grasarmering á bæði økini. Ongin játtan er til endamálið í 2017, so mælt 
verður til at seta upphæddina fyri grasarmering og skervin av á fíggjarætlanina 2018. 
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Viðtøka Vinnunevndin 11. september 2017 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini. Sum alternativ mælir 
Vinnunevndin til at gera verkætlanina í núverandi árið, um peningur er tøkur frá 
øðrum verkætlanum, sum ikki verða framdar í ár. 
 
Viðtøka Byggi- og býarskipanarnevndin 15 september 2017 
Samntykt at gera eina neyvari kostnaðarmeting við kantsteinum og leggja málið fyri 
Byggo- og býarskipanarnevndini á komandi fundi í oktober 
Klik her for at angive tekst. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 20. oktober 2017 
Vinnunevndin tekur undir tilmælinum um at byrja arbeiðið í ár, við tí viðmerking, at  
ongin stórvegis broyting er í kostnaðarmetingini. Vinnunevndin mælir eisini til at 
umhugsa um steinar skulu verða partur av armeringini. 
Harafturat mælir Vinnunevndin til, at hugsa verður um frárenslið av økinum er 
nøktandi.  
Í sama viðfangi eiga økini yvir ímóti neystunum at verða hampa og vatnið veitt burtur. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevnidini 20. oktober og 
fíggjarnevndini 25. Oktober. 
[Lagre]  
 
  

Um peningur er tøkur frá øðrum verkætlanum, sum ikki verða framdar í ár, so verður mælt til at 
byrja upp á hesa verkætlanina í ár. 
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81/17 17/00171 frágreiðing og tilmæli til liðugtgerð av økinum við 
Bólstein og Garðsveg í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi - og býarskipanarnevd   17/00171-6 
2 Býráðið 30.10.2017 81/17 17/00171-6 

 
 
 

Málslýsing: 

  
Í sambandi við at býráðið í 2016 samtykti at gera vegin við Bolstein lidnan við kantsteinum og at 
gera part av Garðsvegin meira tryggan, er innheintað tilboð uppá hesa arbeiðstøku. 
 
Lisitatión hevur verið, har 5 fyritøkur vóru bjóðaðar við at geva tilboð, men inn komu 2 tilboð: 
 

- JHR, Runavík 943.155,00 kr.  

- Kreton, Norðragøta 802.440,00 kr. 

- Kostnaðarmetingin er 750.000,00 kr.  

Tilboð er uttan mvg. 
 
Teknistovan í Gøtu hevur gjøgnumgingið innkomin tilboð og mæla til, at tikið verður av tilboðnum 
frá Kreton entreprenørum.    
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Á fíggjarætlanini fyri 2017 er 250.000,00 kr. setta av til vegin við Bólstein og 400.000,00 kr. til 
Garðsvegin, samlað játtan 650.000,00 kr.  
 
Umframt tilboð frá kreton, eru útreiðslur fyri projektering, eftirlit og óvæntað útreið, 802.440,00 + 
50.000,00 fyri prosjekt + 50.000,00 óvæntað, samlað 902.440,00 kr., uppæddir eru uttan mvg. 
 
Neyðugt er við meirjáttan á kr. 252.440,00.  
 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

 
Umsitingini mælir til at taka av tilboðnum frá Kreton og meirjáttan til arbeiðstøkuna.  
 



 

Síða 10 av 18 
 

 

82/17 17/00285 umsókn um byggiloyvi til seyðahús á matr. nr. 335 í 
Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi - og býarskipanarnevd 20.10.2017 54/17 17/00285-6 
2 Fíggjarnevnd 25.10.2017 56/17 17/00285-6 
3 Býráðið 30.10.2017 82/17 17/00285-6 

 
 
 

Málslýsing: 

 
Umsóknin fevnir um seyðahús og rætt norðanfyri verandi rætt í hagapartinum “Fyri oman Heiðar” 
sum er omanfyri grótbrotið og moldgoymsluna hjá Eysturkommunu.  
 
Búnaðarstovan skrivar m.a. soleiðis í sínum viðmæli:  
Landbúnaðarfakliga verður bygningurin gjørdur eftir øllum røttum forskriftum og er eitt nýbrot 
innan føroyskt seyðahald.  
 
Í sambandi við at byggiloyvi verður givið, hevur kommunan skyldu til at leggja kloakkleiðing og 
vatnleiðing til byggiøkið. Mettur kostnaður er 250.000,00 kr.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Tá ið arbeiðið ikki verður gjørt í inniverandi ári, verður biðið um at fáa játtan til arbeiði í 2018. Biðið 
verður um 250.000,00 kr. á játtan 2018.  
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 20. oktober 2017 
Mæla til at geva byggiloyvi sambært tekningum og frágreiðing til seyðahús og rætt á 
matr. nr. 335 í Syðrugøtu. 
Somuleiðis verður mælt til at veita játtan á fíggjarætlan fyri 2018 til kloakkleiðing og 
vatnleiðing. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
 

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at geva byggiloyvi til seyðahúsið og rættina á matr. nr. 335 í Syðrugøtu, 
sambært umsókn og tekningum.  
Umsitingin somuleiðis til játtan í 2018 til kloakkleiðing og vatnleiðing til byggiøkið. 
Kostnaðarmetingin er 250.000,00 kr.   
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Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
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83/17 Frágreiðing og tilmæli til mál 17/00343- Veganavn til nýggjan veg/vegir í 
Leirvík – Útstykking undir Brekkum 
 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Býráðið 30.10.2017 83/17 17/00343-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Málið var viðgjørt í navnanevndini tann 23 oktober og mælir hon til fylgjandi: 
 

• Høvuðsvegurin eitur “Fløtugerði. Smáu vegirnir til vinstru kunnu fáa sama 
navn. 
 

• Fyrsti síðuvegur til høgru eitur “Áargeil” 
 

• Næsti síðuvegur til høgru eitur “við Dvørgastein” 
 
Viðmerking: Onnur nøvn til smáu vegirnar til vinstru kunnu koma upp á tal, tá 
útstykkingin verður gjørd. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá navnanevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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84/17 Tilmæli og frágreiðing til mál 17/00344 - Veganavn til 
vinnustykkið og vegin til kajøkið á Toftanesi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Býráðið 30.10.2017 84/17 17/00344-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Málið bleiv viðgjørt í navnanevndini tann 23 oktober og mælir hon til fylgjandi: 
 

Vegurin eitur Sjóartún 
 
Upp í Sjóvartún hoyrir sunnara síða av bátahylinum, har kampinpláss o.a. ætlandi 
verður. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá navnanevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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85/17 Tilmæli til 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 
3 Fíggjarnevnd 25.10.2017 57/17 17/00399-2 
4 Býráðið 30.10.2017 85/17 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*252 = 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. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Mæla til at veita eykajáttan eins og samtykt við 1. viðgerð 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 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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86/17 Tilmæli og frágreiðing til mál 17/00404 - liðugtgerð av 
víkingahúsinum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Mentanarnevndin   17/00404-3 
2 Byggi - og býarskipanarnevd   17/00404-3 
3 Fíggjarnevnd 25.10.2017 60/17 17/00404-3 
4 Býráðið 30.10.2017 86/17 17/00404-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Á fíggjarætlanini fyri 2017, eru 2,5 mió. kr. avsettar til at inrættað ovaru hædd í Víkingahúsinum. 
Tekning av ovarahædd bleiv gjørt tá húsið vaðr teknað (í 2005/2006). Eftirfylgjandi er so komið 
upp at venda, um møguliga at broyta innrættingina, og hevur Víkingur sent kommununi skriv 
hesum viðv. E.M ráðgeving hevur gjørt eina nýggja “fyribils tekning”  har innrættingin verður broyt 
sambært ynskjunum hjá Víkingi. Áðrenn arbeiðið verður bjóða út má støða takast til hvørja tekning 
húsið skal gerast eftir. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eingin kostnaðarmeting er gjørd av arbeiðinum, men tað eru 2,5 mió. kr. avsettar til arbeiðið. 

 

 

 
Viðtøka Mentanarnevndin 21. september 2017 
Mentanarnevndin mælir til nýggju tekningina, har salurin er inntaktur sbrt. uppruna 
tekning. 
 
Samstundis verður mælt til at kanna møguleikan við at hava skrivstovur í 
útbygninginum og at uppgongin verður projekterað. Harumframt verður mælt til at 
tekniska umsiting kannar jarnið uppi undir skýlinum. 
 
Viðtøka Byggi- og býarskipanarnevndin 20. september 
Tollakur mælir til at bygningurin verður prosjekteraður eftir uppruna tekning. Uni og 
Árni taka støðu á býráðsfundinum. 
 

 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Taka støðu til málið á býráðsfundinum. 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at halda fast við uppruna tekningina. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at býáðið tekur støðu til hvørja tekning húsið skal gerast eftir, og at arbeiðið so 
verður bjóða út. 
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87/17 Mál 17/00412 Umsókn frá IRF um byggiloyvi til tøknirúm, matr. 
nr. 428b í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Vinnunevndin 20.10.2017 26/17 17/00412-2 
2 Byggi - og býarskipanarnevd 20.10.2017 56/17 17/00412-2 
3 Býráðið 30.10.2017 87/17 17/00412-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn er innkomin frá IRF um byggiloyvi til eitt tøknirúm. Talan verður um ein 
tilbygning í kjallarahæddini á norðursíðuni á brennistøðini, við einari samlaðari 
gólvvídd á 105m2.   
 
Orsøkin til at meira pláss til tøknibúnaðin er, at brennistøðin skal dagføra ketilin til 
størri kyndiorku 
 
Tekniska umsiting hevur samskift við PB Consult um hetta málið, men manglar enn 
upplýsingar um hitaútvikling og luftskifti í tøknirúminum.   

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 20. oktober 2017 
Mæla til at byggiloyvi verður útskrivað tá ið upplýsingar um hitaútvikling og luftskifti 
eru komin uppá pláss. 
 
 
Viðtøka Vinnunevndin 20. oktober 2017 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini og mælir til, at byggiloyvið 
verður útskrivað tá upplýsingar um hitaútvikling og luftviðurskifti eru komnir inn. 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjða byggi- og býarskipanarnevndini og 
vinnunevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at byggiloyvið verður útskrivað tá upplýsingar um hitaútvikling og luftviðurskifti eru 
komnir inn. 
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88/17 17/00442 ásetan av depositum til bíðilista til grundstykki  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 
1 Byggi - og býarskipanarnevd 20.10.2017 53/17 17/00442-2 
2 Fíggjarnevnd 25.10.2017 59/17 17/00442-2 
3 Býráðið 30.10.2017 88/17 17/00442-2 

 
 
 

Málslýsing: 

 
Í sambandi við langar bíðilistar og langa avgreiðslu, tí at mannagongdirnar at viðgerða, senda út, 
fáa svar, tíðarfreist v.m. skal fylgjast, er hetta ein forðing fyri skótari avgreiðslu fyri tey á 
bílistanum, sum ynskja at byggja beinanvegin. Ein onnur forðing fyri góðari tænastu, er, at fleiri 
sum eru á bíðilistanum, ikki geva boð um flyting og bygd hús í aðrari kommunu, ella keypt hús o.a.  
 
Ein loysn ið kann verða til betri tænastu og skjótari viðgerð, er at áseta depositum til bíðilistan til 
grundstykki.  
 
Tær stóru kommunurnar taka depositum úr 5.000,00 kr. – 25.000,00 kr.    
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Ongar fíggjarligar avleiðingar. 
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 20. oktober 2017 
Mæla til at áleggja depositum á kr. 20.000,00 kr. til tey sum eru á bíðilista og frameftir 
koma á biðilista.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 30. oktober 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 

 
fundurin lokin 

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at áseta depositum til bíðilista til grundstykki. Okkara tilmæli er min. 10.000,00 
kr.  
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