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1/18 Mál 16/00365 - Karmar um savn og verkstað fyri samtíðarlist 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 17.10.2016 48/16 16/00365-1 

2 Mentanarnevndin 15.01.2018 1/18 16/00365-1 

3 Fíggjarnevnd 01.02.2018 1/18 16/00365-1 

4 Býráðið 05.02.2018 1/18 16/00365-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Tá tað kemur til karmar um søvn og verkstað fyri samtíðarlist er tað lítið at ivast í, at hetta øki ikki 
hevur hægstu raðfesting í Føroyum. Hetta er eitt økið sum Eysturkommuna kann arbeiða víðari við, 
t.d. sum ein “nicha” sum hinar kommunurnar ikki hava. Tað fyrsta vit kunnu gera er at kanna 
hvørjir fysiskir karmar Eysturkommuna kann bjóða á økinum. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
11. januar 2018: 
Mentanarnevndin mælti í 2016 til, at húsið á mtr.nr.28e í Norðragøtu verður karmur um savn og 
verkstað fyri samtíðarlist í Gøtu. Harumframt mælti Mentanarnevndin til, at húsið verður varðveitt 
og at ein arbeiðsbólkur verður settur at kanna, hvat kann gerast fyri at seta húsið í stand til 
uppruna líki. 
Í 2018 er 200.000 kr. settar av undir mentanarpolitikkinum (rakstur) til húsið, so verkætlan kann 
fara ígongd.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 15. januar 2018 
Mentanarnevndin mælir til, at næsta stig verður at fáa upplegg frá Ósbjørn Jacobsen 
og Tummas Jákup Thomsen um verkætlan við húsið á mtr.nr.28e í Norðragøtu, sum 
partur av miðstaðarøkinum í Norðragøtu. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 01. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini 
 
Viðtøka Býráðið 05. februar 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini og 
Fíggjarnevndini.  
[Lagre]  

Tilmæli 

Mælt verður til at umsitingin arbeiðir víðari við málinum 
---------------------------------------------------------------------------------- 
11. januar 2018: mælt verður til at leggja lunnar undir at velja arbeiðsbólk, sum skal koma við 
tilmæli um, hvat skal gerast við húsið á mtr.nr.28e í Norðragøtu.  



 
 
 
 

2/18 Mál 17/00354 Reglugerð fyri bingjupláss í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 11.09.2017 24/17 17/00354-1 

2 Vinnunevndin 20.11.2017 30/17 17/00354-1 

3 Vinnunevndin 13.12.2017 32/17 17/00354-1 

4 Vinnunevndin 15.01.2018 1/18 17/00354-1 

5 Fíggjarnevnd 01.02.2018 4/18 17/00354-1 

6 Býráðið 05.02.2018 2/18 17/00354-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Í samb. við málið um norðasta stykkið í grótbrotinum, sum Áway hevur fingið tilsøgn um at sleppa 
at leiga, ruddaði kommunan økið fyri bingjum o.ø. Í hesum sambandinum setti kommunan allar 
bingjurnar í rekkju framvið við vegin í grótbrotinum. Leisturin sum her er brúktur kemur úr 
Vestmanna, har eitt yvirlit er gjørt yvir bingjuplássið, og hvør bingja hevur eitt “grundstykki”. 
At seta bingjurnar eftir fleiri ávísum rekkjum er ein liður í at snøgga um í grótbrotinum. 
 
Tað eru tvær orsøkir til at umsitingin mælir til at seta prísin markant upp. 
1). Ynskiligt er ikki at bingjurnar standa ov leingi á økinum, tí oftani eiga tær ongan góðan til 
viðlíkahaldið. Fleiri bingjur standa í áravís og rusta burtur í onki, og sær hetta ótiltalandi út í 
landslagnum. 
2) Fyri at snøgga um, er uppleggið, at allar bingjurnar verða málaðar svartar. Inntøkan frá 
bingjunum verður sum meginregla brúkt til at mála bingjurnar einaferð um árið.  
 
Umsitingin hevur kanna hvussu kommunur gera aðrastaðni, og tað vísir seg vera ringt at fáa 
upplýsingar um hetta. Vestmanna kommuna er tó rættiliga konkret á økinum. Her tekur 
kommunan 100 kr. um mánan pr. bingju, men her málar kommuna ikki bingjurnar. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Á fundi í Vinnunevndini 11.09.2017 bleiv samtykt at umsitingin arbeiðir víðari við málinum. 
 
16.11.2017: Umsitingin hevur síðani kannað kostnaðin av at mála bingjurnar einaferð um árið. Her 
er talan um at mála takið og báðar endarnar, t.v.s. teir visuellu partarnar av bingjuni.   
 
Umsitingin hevur fingið eina kostnaðarmeting frá málarameistara út frá verandi støðu í 
grótbrotinum í Norðragøtu.  
Onkrar bingjur síggja betri út enn aðrar, og metti kostnaðurin av at mála tær fyrstu ferð er 165.000 
kr. Her verður rusturin verður innkapslaður og bingjurnar málaðar tvær ferð.  
Kostnaður pr. bingju fyrsta árið er sostatt 5000 kr. í miðal. Verða bingjurnar hereftir málaðar 
einaferð um árið, fer kostnaðurin niður í eina helvt, t.v.s. 2.500 kr. í miðal.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  
10. januar 2017. Umsitingin hevur gjørt tær broytingar í upplegginum sum Vinnunevndin mælti til 
á fundinum 13. Desember 2017. Broytingarnar eru í skjalinum “Upplegg III”.  
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Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 11. september 2017 
Vinnunevndin mælir til at umsitingin arbeiðir víðari við málinum. 
 
 
Viðtøka Vinnunevndin 13. december 2017 
Vinnunevndin mælir til at umsitingin arbeiðir víðari við málinum. Viðmerkingarnar 
undir fundinum til Upplegg II skulu setast inn í reglugerðina, harundir at seta prísin á 
1000 kr fyri 20 fót og 1500 fyri 40 fót bingjur.  
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 01. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við uppskotið til “Reglugerð fyri bingjupláss í 
Norðragøtu” dagf. 15. Januar 2018, við tí broyting at eigarin av bingjunum, sum 
standa á plássinum, hevur skyldu at mála bingjuna/ar svarta/r og at eitt depositum 
skal ásetast á kr. 2.000. 
 
Viðtøka Býráðið 05. februar 2018 
Hjalti Dalheim leggur fram broytingaruppskot, at kostnaðurin verður kr. 40 pr. fót 
(longd) um árið. 
Fyrst bleiv atkvøtt um broytingaruppskoti hjá Hjalta Dalheim. 
 
Fyri: 
Hjalti Dalheim 
Uni Rasmussen 
Brandur Jacobsen 
 
Ímóti: 
Gudny Langgaard 
Hanna Jensen 
Jóhan Christiansen 
Hans Mourits Foldbo 

Tilmæli 

Mælt verður til at Vinnunevndin viðgerð upplegg I til reglugerð fyri bingjupláss í Norðragøtu, og at 
umsitingin arbeiðir víðari við málinum. 
---------- 
16.11.2017: Mælt verður til at Vinnunevndin viðgerð upplegg II til reglugerð fyri bingjupláss í 
Norðragøtu. 
 
---------- 
10. Januar 2018:  Mælt verður til at Vinnunevndin viðgerð upplegg III til reglugerð fyri bingjupláss í 
Norðragøtu. 
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Árni Jacobsen 
Tollakur Joensen 
 
Síðan bleiv atkvøtt um tilmælið hjá Fíggjarnevndini við teimum tillagingunum, sum 
blivu gjørdar á fundinum (skjal 4. dagf. 05. februar 2018) 
 
Fyri: 
Gudny Langgaard 
Hanna Jensen 
Jóhan Christiansen 
Hans Mourits Foldbo 
Árni Jacobsen 
Tollakur Joensen 
 
Blankt: 
Hjalti Dalheim 
Uni Rasmussen 
Brandur Jacobsen 
 
[Lagre]  
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3/18 17/00482 Fyrspurningur um matr. nr. 426c í Leirvík, stykkið 
millum Fjøruvegin og Víkarvegin.  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 13.12.2017 62/17 17/00482-2 

2 Fíggjarnevnd 13.12.2017 68/17 17/00482-2 

3 Býráðið 15.12.2017 95/17 17/00482-2 

4 Fíggjarnevnd 01.02.2018 2/18 17/00482-2 

5 Býráðið 05.02.2018 3/18 17/00482-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Fyrispurningur frá P/F Norðoyatunnilin um vegin, sum liggur millum Fjørðuvegin og Víkarvegin, 
sum var vegurin til Norðoyatunnilin.  
P/F Norðoyatunnilin hevur fingið fyrispurning frá áhugaðum um møguleika at gera brúk av 
tilfarinum, sum er í vegnum og slætta økið við mold. 
Áðrenn P/F Norðoyatunnilin tekur støðu til henda fyrispurning, verður Eysturkommuna hoyrd um 
hetta málið. 
 
Ískoyti 29/1-18 
Fundur hevur verið millum Eysturkommunu og P/F Norðoyatunnilin (NT). Á fundinum greiddu 
umboðini fyri NT frá, at fyrispurningur er komin frá P/F RTS um at keypa vegin, ætlanin hjá teimum 
er at brúka tilfari til útstykkingina úi Fløtugerði í Leirvík. Lendi í Bólagerði verður so slættað og gjørt 
aftur  í uppruna stand. NT hevur boðað RTS frá, at um kommunan ynskir at keypa vegin, vil NT 
slelja kommununi vegin.  
 
NT greiddi á fundinum frá, at teir vilja selja allan matrikkulin sum vegurin liggur í , hetta er 8-
10.000 m2 fyri 89 kr./m2, sjálvur vegurin er uml. 250 metur langur og 8 metur breiður. Mettur 
kostnaður av at gera vegin er uml. 3 mio. kr. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Við keyp av vegnum skal Kommunan samráðast við P/F Noroyatunnilin um prís.  
 
Ískoyti 29/1-18 
Um tikið verur av tilboðnum frá NT verður kostnaðurin uml 800 t.kr. Eingin játtan er til keypið og 
tískil verður neyðugt við eykajáttan. 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 13. december 2017 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at taka upp samráðingar við P/F Norðoyatunnilin um yvirtøku ella møguligt 
keyp av vegnum.  
 
Ískoyti 29/1-18 
Umsitingin mælir til at kommunan keypir matr. nr. 426c.  
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Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini at fara í 
samráðingar við P/F Norðoyatunnilin um yvirtøku ella møguligt keyp av vegnum.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 13. december 2017 
Mæla til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
 
Viðtøka Býráðið 15. december 2017 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 01. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at keypa vegin fyri 89 kr./m2. Peningur verður tikin av konto – 

Útstykking í Fløtugerði - Leirvík. 
 
Viðtøka Býráðið 05. februar 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Fíggjarnevndini frá 01. februar 2018 
 
[Lagre]  
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4/18 Tilmæli til mál nr. 17/00489 - Umbøn um ummæli - Keyp av 
neystagrundstykki av festi matr. 114a Syðrugøta 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 19.01.2018 2/18 17/00489-2 

2 Býráðið 05.02.2018 4/18 17/00489-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið skriv frá Búnaðarstovuni viðv. umsókn um loyvi at keypa 
ófrámatrikulerað neystagrundstykki av festinum matr.nr. 114a, Sýðrugøtu.  
 
Eigarin av matr. nr. 265 Syðrugøtu hevur søkt um at sleppa at keypa óbygda 
neystgrundstykkið, sum er á matrikkul nr. 114a, Syðrugøtu frá festara.  
 
Umsøkjarin eigur neystagrundina matr. nr. 265 Syðrugøtu, sum er við síðunar av hesum og  
ynskir at leggja hetta afturat, so byggjast kann eitt brúkligt neyst.  
 
Festarin av ”Fyri Handan Eið – Norðasti partur”, 513 Syðrugøta, hevur í skriv til  
Búnaðarstovuna viðmælt at selja óbygda neystagrundstykki, matr.nr. 114a Syðrugøta,   
á 23 fermetrar, til umsøkjaran. 
 
Hann skrivar:  
”Av tí at hetta stykki er so mikið lítið í sær sjálvum, til at kunna fáa nyttu burturúr, meti eg at  
grannaeigarin, við at keypa hetta afturat, kann fáa nyttu av lendinum og kunna byggja á tað” 
 
Eysturkommuna er biðin at ummæla hetta.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongan fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 19. januar 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
 
Viðtøka Býráðið 05. februar 2018 
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Byggi – og býarskipanarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin viðmælir at fylgja tilmælinum hjá festara, at selja óbygda neystagrundstykki, matr. nr. 
114a, Syðrugøtu til umsøkjara.  
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5/18 Tilmæli til mál nr. 17/00492 - Afturkeyp av matr. nr. 57ao í 
Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 19.01.2018 1/18 17/00492-2 

2 Fíggjarnevnd 01.02.2018 6/18 17/00492-2 

3 Býráðið 05.02.2018 5/18 17/00492-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna skal afturkeypa grundstykkið, sum er á mat. nr. 57ao í Norðragøtu.  
 
Grundstykkið var útgrivið og planera, tá ánarin keypti tað frá Eysturkommunu.   
 
Ánarin hevur goldið 97.200,00 kr. fyri grundstykkið, + 61.000,00 fyri útgrevstur og planering, t.v.s. 
at hann samanlagt hevur goldið 158.200,00 kr. til Eysturkommunu.  
 
Eftirfylgjandi er jarðhiti ísettur á stykkið.  
Kostnaðurin á jarðhitanum var 68.750,00 við MVG.    
 
Sambært §5 stk. 3. í skeytinum, kann keyparin fáa prógvaðar útreiðslur endurgoldnar í tann mun, 
tað gjørda arbeiðið kemur nýggja keyparanum av sama stykki til góða. Kunnu partarnir ikki semjast 
um upphæddina, tekur kommunan endaliga støðu í málinum.  
 
T.v.s. at ánarin hevur rætt at fáa afturgoldið tí upphædd, sum hann hevur goldið fyri stykkið, við 
planering og útgrevstur, sum er áljóðandi á 158.200,00 kr. 
 
Og kostnaðurin fyri jarðhitaholið má samráðast við komandi keypara, ella má ein semja gerast við 
Eysturkommunu um eina upphædd. 
    

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eysturkommuna skal gjalda ánarinum av matr. nr. 57ao 158.200,00 kr. fyri grundstykkið við 
planering og útgrevstur.  
 
Upphæddin fyri jarðhitaholið má samráðast við komandi keypara.  

  

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 19. januar 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ánarin av matr. nr. 57ao, fær afturgoldið upphæddina fyri grundstykkið við 
planering og útgrevstur, sum áljóðandi á 158.200,00 kr.  
 
Upphæddin fyri jarðhitaholið verður tikið upp til samráðingar, tá nýggjur keypari er av matr. nr. 
57ao.  
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Viðtøka Fíggjarnevnd 01. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá Byggi – og 
býarskipanarnevndini.  
 
Viðtøka Býráðið 05. februar 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Byggi – og býarskipanarnevndini og 
Fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
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6/18 Mál 17/00494 Umsókn um at leiga ovastu hædd í 
Bátasavninum. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.01.2018 2/18 17/00494-3 

2 Fíggjarnevnd 01.02.2018 5/18 17/00494-3 

3 Býráðið 05.02.2018 6/18 17/00494-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Tann 23.  Januar 2017 sendi Báta- og listasavnið kommununi skriv um virksemi felagsins. Savnið 
gjørdi greitt, at virksemið var avmarkað tí tað var so trongligt, tá býráðsskrivstovan var í 
bygninginum. Nú tá býráðsskrivstovan er flutt, er ætlanin at økja um virksemið, so at savnið gerst 
eitt veruligt sjósavn (ikki akvarium), har m.a. útróðurin, sum skjótt verður søga, eisini skal lýsast. 
Bátasavnið ynskir sostatt, at brúka verandi hølir, men eisini kjallarahæddina, og m.a. tað rúmið 
sum tekniski leiðarin var í. 
 
13. desember 2017 kom umsókn frá tveimum fyritøkum úr Leirvík um at leiga skrivstovurnar á 
ovastu hædd. Ætlanin við hølunum er søla av fiskaúrdrátti v.m. 
Her skal viðmerkjast, at formaðurin í Báta- og listasavninum, sum hevur lagt lunnar undir savninum 
frá byrjan, er samstundis høvuðseigari í hesum báðum fyritøkunum.  
 
4. Januar 2018 kom umsókn at leiga skrivstovu á Bátasavninum til einstaklingafyritøku. Í skrivinum 
verður eisini nevnt, at bygningurin hevði verið eitt fantastiskt umhvørvi til íverksetarar og smærri 
fyritøkur.   

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 15. januar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir samstundis til 
at kanna møguleikarnar við at aðrar fyritøkur eisini fáa møguleika at leiga hølir í 
bygninginum. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 01. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsóknini dagfest 13. desember 2017 á møti. Hetta er tí at mett 
verður, at í staðin fyri at fáa fleiri einstaklingarfyritøkur/iverksetarar, sum ikki hava eitt beinleiðis 
tilknýti til Bátasavnið, so verður virksemið hjá Bátasavninum í eini meiri tryggari legu, um báðar 
fyritøkurnar leiga hølini. Hetta er tí at tilknýtið hjá báðum fyritøkunum, til sjálvt Bátasavnið, verður 
mett at verða størri. 
 
Tilmælið hevur grundstøðu í, at Bátasavnið hevur stórt mentanarligt virði, og hevur góðar 
møguleikar at menna seg innan tí alsamt vaksandi ferðavinnuna.    
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Viðtøka Býráðið 05. februar 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini og 
Fíggjarnevndini 
[Lagre]  
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