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89/17 14/00503 frágreiðing og tilmæli til umsókn um key av vegi - 
part av vegnum við Hebron í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 20.10.2017 51/17 14/00503-5 

2 Fíggjarnevnd 25.10.2017 53/17 14/00503-5 

3 Byggi - og býarskipanarnevd 22.11.2017 57/17 14/00503-5 

4 Fíggjarnevnd   14/00503-5 

4 Fíggjarnevnd 22.11.2017 63/17 14/00503-5 

5 Býráðið 27.11.2017 89/17 14/00503-5 

 
 
 

Málslýsing: 

 
Umboð fyri samkomuna Hebron í Leirvík hava sent skriv dagfest 29.10.2014 um at keypa part av 
matr. nr. P, ið er kommunalur vegur. Umsóknin fevnir um umleið 200 m2 av verandi vegi. 
 
Keypið av vegnum skal brúkast til framtíðar æltan, at byggja nýggjan sal og at fáa meira øki til 
parkering og fríðkan. 
 
Málið var fyri á fundi í januar 2015 og var samtykt, at málið skuldi viðgerðast tá ið útstykking fyri 
Fløtugerði verður gjørd. Útstykking fyri Fløtugerði er prosjekterað og verður bjóða út í lisitatión 
fyrsta dagin.    
 
Ískoyti til málið dagfest 21.11.2017: 
Samtykt var á fundi 25. oktober, at umsitingin arbeiðir víðari við málinum. Fundur hevur verið við 
umsøkjaran, har kunna var um prosjektbroytingar og meirkostna hjá kommununi í sambandi við 
verkætlanina. Umsøkjari hevur givið skrivligt svar, sum her verður lagt fyri nevnd og býráð til 
støðutakan.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Ongar fíggjarliga avleiðingar.  
 

 

 

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at selja uml. 200 m2 av matr. nr. P, ið er kommunalur vegur til framtíðar 
verkætlan hjá Hebron. Verður verkætlanin hjá Hebron ikki framd, fellur stykkið aftur til 
kommununa.  
 
Ískoyti til málið dagfest 21.11.2017: 
Umsitingin mælir til, at selja uml. 200 m2 av matr. nr. P, ið er kommunalur vegur og semja verður 
gjørd um kostnaðin upp á kr. 80.000,00.    
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Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 20. oktober 2017 
Mæla til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2017 
Einmælt samtykt at umsitingin arbeiðir víðari við málinum. 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 22. november 2017 
Mæla til at kommunan fær part av verandi matr. nr. 332, tað er økið norðanfyri salin 
sum verður lagt til matr. nr. P.  
Mæla til at kostnaðurin sum Hebron skal gjalda fyri vegin til granna sunnanfyri verður 
settur til 50.000,00 kr.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 22. november 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 27. november 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og byarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
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90/17 Mál nr. 17/00333 frágreiðing og tilmæli til prosjekt, útstykking 
í Fløtugerði 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 28.08.2017 45/17 17/00333-2 

2 Býráðið 31.08.2017 66/17 17/00333-2 

3 Byggi - og býarskipanarnevd 22.11.2017 60/17 17/00333-2 

4 Fíggjarnevnd 22.11.2017 64/17 17/00333-2 

5 Býráðið 27.11.2017 90/17 17/00333-2 

 
 
 

Málslýsing: 

 
Í eina tíð er arbeitt við at gera prosjekt og útbjóðingartilfar til útstykking í Fløtugerði, Leirvík. 
Prosjektið er partur av eini heildarætlan fyri økið niðanfyri Brekkur í Leirvík.  Prosjektið er so mikið 
klárt, at tað kann bjóðast út.  
   
Samstundis sum kommunan hevur arbeitt við hesum prosjekti um útstykking, hava umboð fyri 
salin HEBRON arbeitt við uppskoti um at byggja nýggjan sal til samkomuna. Umboð fyri Hebron og 
kommununa hava havt fleiri fundir, men eru ikki komin á mál við endaligari loysn. Málið hjá 
Hebron er partur av nevndu útstykking, sum fevnir um 2 verandi ognir, sum skulu hava nýggjan veg 
til húsini. Umsitingin arbeiðir við hesum máli. 
 
Bíðilistin til grundstykki í Leirvík er langur og er neyðugt at fáa arbeiðstøkuna til byggibúning bjóða 
út sum skjótast.    
 
Ískoyti dagfest 22/11-17 
Arbeiðið uppá útstykkingina í Fløtugerðið er bjóða út og innkomin tilboð eru hesi: 
 

 Oscar Poulsen á kr. 6.322.579,65 

 Kreton Sp/f á kr. 6.736.021,00  

 RTS Sp/f á kr. 5.747.363,00 

 Articon P/F á kr. 8.741.544,00 

 Hjørleif Zakariasen á kr. 6.969.980,00 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Játtan er á fíggjarætlan fyri 2017.  
 

 

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at arbeiðstøkan til byggibúning av vegum, gøtur v.m. sambært fyriliggjandi 
tekning frá LBF verður bjóða út beinanvegin.  
 
Ískoyti dagfest 21/11-17 
Umsitingin mælir til at tikið verður av lægsta tilboðnum á kr. 5.747.363,00 frá RTS 



Síða 6 av 12 
 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 28. august 2017 
Mæla til at bjóða arbeiðstøkuna til byggibúning út beinanvegin.  
 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 22. november 2017 
Mæla til at taka av tilboðnum hjá RTS, treyta av at tilboðið er í samsvar við 
útbjóðingartilfarið. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 22. november 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
 
Viðtøka Býráðið 27. november 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevdini 
[Lagre]  
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91/17 Tilmæli og frágreiðing - Val av valnevndum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 27.11.2017 91/17 17/00461-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Hesi fólk eru spurd, og hava játtað at verða í valnevndunum/valstýrinum: 
 
Kommunuvalnevndin: 
Erik Lervig, formaður 
Sólrun Poulsen 
Poula G. á Líðarenda 
 
Tiltakslimur: 
Ove Heinesen 
 
Valnevndin í Gøtu: 
Poula G. á Líðarenda, formaður 
Poula Poulsen 
Jonhard Joensen 
 
Tiltakslimur: 
Dagmar Jacobsen 
 
Valnevndin í Leirvík: 
Eilin Andreasen, formaður 
Frida Tróndheim 
Jákup á Reynatrøð 
 
Tiltakslimir: 
Ólavur Thomsen 
Tórhild Bjarkhamar 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 27. november 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til valnevndir. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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92/17 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 

5 Fíggjarnevnd 22.11.2017 66/17 16/00258-9 

6 Býráðið 27.11.2017 92/17 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. 
 
Ískoyti til mállýsing 22-11-2017:  
Kommunan hevur móttikið tilboð frá hesum fyritøkum:  

- Heildarverk 1.424.192,87 kr. 
- JHR Entreprenørar 1.826.815,10 kr.  

Upphæddirnar eru uttan MVG.  
 
 

 

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. 
 
Ískoyti tilmæli 22-11-2017 
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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. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 22. november 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini, og taka av tilboðnum frá 
Heildarverk. 
 
Viðtøka Býráðið 27. november 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Mælt verður til at leggja grasarmering á bæði økini. Ongin játtan er til endamálið í 2017, so mælt 
verður til at seta upphæddina fyri arbeiðstøkuna á fíggjarætlanina 2018.  
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93/17 Tilmæli og frágreiðing til mál 17/00364 - Fíggjarætlan 2018 - 1. 
og 2. 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 

3 Byggi - og býarskipanarnevd 20.10.2017 55/17 17/00364-2 

4 Fíggjarnevnd 22.11.2017 65/17 17/00364-2 

5 Býráðið 27.11.2017 93/17 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 
 
Síðani 1. viðgerð av fíggjarætlanini hava nevndinar hvør í sínum lagi gjøgnumgingið málsøkini hjá 
nevndunum, og felagsfundir hava verið.  
 
Niðurstøðan á seinasta felags fundi var eitt uppskot til fíggjarætlan gjørt (sí hjál. uppskot) 
 
Ískoyti dagfest 24/11-17: 
Meirlutin í fíggjarnevndini Johan Christiansen og Gudny Langgaard,  mæla til fyriliggjandi uppskot 
til figgjarætlan. Høvuðstølini eru hesi: 
 
Inntøkur:   111.400.000,00 kr. (16,4 mió. er afturbering frá landinum) 
Rakstrarútreiðslur:  83.849.000,00 kr. 
Íløgur:    65.580.000,00 kr. 
Rentuútreiðslur:  1.170.000,00 kr. 
Avdráttir:   5.359.000,00 kr. 

 
Skattaprosent:   21 
Barnafrádráttur:  8.000,00 kr. 

 
Ansingargjøld:   1.600,00 kr. fyri vøggustovu 

   1.500,00 kr. fyri barnagarð 
   700,00 kr. fyri frítíðaransing 
   50% avsláttur fyri 3. barn og fleiri 
 

Lántøkan í 2018 verður 10 mió. kr., rest verður fíggjað av innistandandi peningi. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli 
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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. 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 20. oktober 2017 
Fíggjarætlan fyri 2018 er umrødd. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 22. november 2017 
Arbeitt verður víðari við málinum 
 
Viðtøka Býráðið 27. november 2017 
 
Hjalti Dalheim, Brandur Jacobsen og Uni Rasmussen settu fram broytingar uppskot 
har íløgurnar í mun til fyriliggjandi uppskot verða lækkaðar við 13.190.000,00 kr. 
Neyðugt verður ikki við lántøku og rentuútreiðslurnar verða verða lækkaðar við 
70.000,00 kr. og avdráttinir við 300.000,00 kr. høvuðstølini eru hesi: 
 
Inntøkur:   111.400.000,00 kr. (16,4 mió. er afturbering frá landinum) 
Rakstrarútreiðslur:  83.849.000,00 kr. 
Íløgur:    52.390.000,00 kr. 
Rentuútreiðslur:  1.100.000,00 kr. 
Avdráttir:   5.059.000,00 kr. 

 
Skattaprosent:   21 
Barnafrádráttur:  8.000,00 kr. 

 
Ansingargjøld:   1.600,00 kr. fyri vøggustovu 

   1.500,00 kr. fyri barnagarð 
   700,00 kr. fyri frítíðaransing 

    50% avsláttur fyri 3. barn og fleiri 
 
Fígging:    Av innistandandi 
 

Fyrst bleiv atkvøtt um broytingaruppskoti og atkvøtt bleiv soleiðis: 
 
Atkvøður fyri:  
Hjalti Dalheim, Brandur Jacobsen og Uni Rasmussen 
 
Atkvøður ímóti: 
Jóhan Christiansen,Fríðgerð Heinesen, Árni Jacobsen, Tollakur Joensen, Hans 
Mourits Foldbo,Gudny Langgaard 
 
Síðani bleiv atkvøtt um uppskoti hjá meirlutanum í fíggjarnevndini og atkvøtt bleiv 
soleiðis: 
 

Mælt verður til at beina málið í ymisku nevndinar til víðari viðgerð. 
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Atkvøður fyri:  
Jóhan Christiansen, Fríðgerð Heinesen, Árni Jacobsen, Tollakur Joensen, Hans 
Mourits Foldbo,Gudny Langgaard. 
 

Atkvøddi blankt: 
Hjalti Dalheim, Brandur Jacobsen og Uni Rasmussen    
[Lagre]  
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