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1/18 Mál 17/00464 Umsókn um keyp av matr. nr. 88f í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 20.11.2017 31/17 17/00464-3 

2 Vinnunevndin 13.12.2017 33/17 17/00464-3 

3 Vinnunevndin 15.02.2018 3/18 17/00464-3 

4 Fíggjarnevnd 21.02.2018 8/18 17/00464-3 

5 Býráðið 26.02.2018 1/18 17/00464-3 

 
 
 

Málslýsing: 
Fyritøkan Kreton Sp/f hevur sent inn umsókn um at keypa matrikul 88f í Norðragøtu, ið er ogn hjá 

Eysturkommunu. Stykkið liggur uppi yvir reklamuvirkinum, hevur eina vídd á 1753m2, og er 

sambært Byggisamtyktini C1 vinnuøki.  

 

§ 8. Ásetingar fyri øki C1: Vinnu- og miðstaðarendamál 

 

 1. Økið verður kannað vinnu, handlum og skrivstovum í umhvørvisflokki 1, 2 

og 3. 

 

2. Bygningar kunnu í mesta lagi verða 10 m. høgir. 

 

3. Byggistigið má í mesta lagi verða 0,5.  

 

4. Tá  vinnu- og miðstaðarvirksemi er í veghædd, kunnu bústaðir og vinnu- 

miðstaðarvirksemi verða í sama bygningi. 
 

Fyritøkan ætlar at brúka stykkið til m.a. parkering, so teir fáa skipa seg betur, og harvið 

“camouflera” stóru maskinurnar. 

 

Kommunan hevur ikki fingið aðra umsókn um stykkið, sum liggur náttúrligt uppat verandi stykki 

hjá Sp/f Kreton. Annað er, at bygningurin og stykkið hjá grannanum Rekluprent er á sølulista, hetta 

stykkið er eisini granni til 88f og verandi stykki hjá Sp/f Kreton.    

 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Ongar fíggjarligar avleiðingar. 
 

 

 

 
 

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at selja matr. nr. 88f til umsøkjaran.  
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Viðtøka Vinnunevndin 13. december 2017 
Vinnunevndin mælir til at umsitingin arbeiðir víðari við málinum, herundir at fara í ein 
dialog við fyritøkuna, fyri at finna eina betri betri loysn fyri økið kring fyritøkuna.   
 
Viðtøka Vinnunevndin 15. februar 2018 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at fyritøkan kann 
keypa innara stykkið í matr. 88f í Norðragøtu 1753 m2

. Hetta er við tí fyritreyt, at øll 
neyðug atlit eru tikin til grannahúsið á matr. 63b í Norðragøtu. Aðrir grannar eiga 
eisini at verða kunnaðir og hoyrdir. 
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
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2/18 Mál 16/00010 Vinnuøki C2 á Kráartanga. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 15.02.2018 4/18 16/00010-14 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 9/18 16/00010-14 

3 Býráðið 26.02.2018 2/18 16/00010-14 

 
 
 

Málslýsing: 

Borgarstjórin hevur í skrivi, dagfest 13. februar 2018, skotið upp, at vinnuøkið úti á Kráartanga 
verður broytt frá at vera til sølu , til at verða til leigu hjá áhugaðum. 
 
Vinnuøki C2 á Kráartanga er bleiv lýst til sølu í 2016. Eitt av argumentunum fyri at vinnuøkið 
upprunaliga var sett til sølu var, at tað liggur tilpass langt uttanfyri bygt øki. Sama argument var 
brúkt til vinnuøki C2 í Gøtudali, sum eisini er lýst til sølu. 
 
Kjak hevur javnan stungið seg upp um tað er rætt at selja vinnuøkini á Kráartanga. Í høvuðsheitum 
hevur kjakið verið um fylgjandi:   
 

• Er tað rætt at selja vinnuøki sum er so tætt at bygdum øki  

• Er tað rætt at selja øki við sjógvin/strondina. M.a. er vinnuøki C2 á Toftanesi og Vinnuøki D 

á kaiøkinum í Norðragøtu bæði sett til leigu.  

 
Sammett við vinnuøkið í Gøtudali og við vinnuøki á Toftanesi, hevur ikki nógvur áhugi verið fyri 
Kráartanga. 
Tvær fyritøkur hava tó í seinastuni víst konkretan áhuga fyri Kráartanga. Tann fyritøkan sum hevur 
víst mest áhuga fyri vinnuøki á Kráartanga vil tó heldur leiga vinnuøkið í staðin fyri at keypa. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 15. februar 2018 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umstitingini og mælir til at seta vinnuøki 
C2 á Kráartanga til sølu. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at seta vinnuøki C2 á Kráartanga til leigu, ístaðin fyri til sølu. 
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3/18 Normering til Skúlaspíran - áheitan frá skúlaleiðsluni um at 
endurskoða verandi normering 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Trivnaðarnevndin 19.02.2018 2/18 18/00080-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 10/18 18/00080-2 

3 Býráðið 26.02.2018 3/18 18/00080-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Skúlastjórin, Fríðfinnur Johnsson, sum eisini er leiðari á forskúlanum Skúlaspírin í  
Eysturkommunu, hevur vent sær til formannin í trivnaðarnevndini við eini frágreiðing um verandi 
normering á Skúlaspírnaum og við áheitan um at endurskoða hesa. 

Býráðið í Eysturkommunu samtykti tann 14. mai 2010, at “fyri hvørjar 9 næmingar/børn verður ein 
fullur starvsbrøkur, og hann skal deilast javnt millum námsfrøðingar og lærarar”. 

Leiðarin á Skúlaspíranum vísir á, at heilt síðani forskúlin byrjaði, hevur tað víst seg, at normeringin 
1 starvsfólk/9 næmingar hevur ávísar óhepnar avleiðingar. Tímatalið til flokkarnar sveiggjar 
rættiliga nógv, hetta ger, at tá ið næmingatalið er lágt, so koma starvsfólkini í Skúlaspíranum at 
vera einsamøll við flokkinum ein part av tíðini. 

Skúlaárið 2017/18 hevur næmingatalið verið høgt, 38 næmingar, tveir flokkar við 19 næmingum, 
so í ár hava tvey starvsfólk verið inni í flokkunum alla tíðina. Hetta er tað, sum skúlin og 
skúlaleiðslan ynskja skal verða galdandi uttan mun til næmingatal. 

Avbjóðingin er sambært Fríðfinni, at tá næmingatalið lækkar, sum tað ger komandi skúlaár 
(2018/19), tá tað verða 30 næmingar, so verður avleiðingin við galdandi normering, at samlaða 
tímatalið til Skúlaspíran verður 66 tímar (30/9x20). Hettar gevur 33 tímar til hvønn flokkin 
(árgangurin verður deildur í tveir flokkar). Um tvey  fólk skulu vera inni í flokkinum er neyðugt við 
40 tímum.  

Tá tað eftir verandi normering verða 33 tímar til hvønn flokkin 2018/19, verður annað starvsfólkið 
einsamalt í flokkinum 7 tímar/viku. Tað vil siga, at í tríggjar dagar um vikuna verður bert eitt 
starvsfólk tann 1 tíman til teir 15 næmingar  og tveir dagar dagar um vikuna verður bert eitt 
starvsfólk 2 tímar til teir 15 næmingar. Fríðfinnur vísir á, at tað er ikki nøktandi. 

Tá tað snýr seg um býti av lærara – og pedgogtímum til hvønn flokk, er tað soleiðis, at starvsfólkini 
í høvuðsheitum eru knýtt at einum flokki. Hetta hevur við sær, at annar flokkurin fær fleiri 
læraratímar og hin fær fleiri pedagogtímar. 

Hetta kann lýsast við hesi talvu har støði verður tikið í 30 næmingum: 
    

Mánad
ag 

Týsd
ag 

Mikud
ag 

Hóda
gs 

Fríggjad
ag 

  

15 næminga
r 

Fl. A Lærari 4 4 4 4 4 20 
 

   
Námsfr
. 

3 2 3 2 3 13          33 

           

15 næminga
r 

Fl. Á Lærari 3 2 3 2 3 13 
 

   
Námsfr
. 

4 4 4 4 4 20          33 
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Ein annar spurningur, sum Fríðfinnur reisur er býtið av tímum – lærarar/pedagogar til hvønn 
flokkin. Fríðfinnur vísir á, at tey í dag gera soleiðis, at starvsfólkini í høvuðsheitum eru knýtt at 
einum flokki. Tað hevur við sær, at annar flokkurin fær fleiri læraratímar og hin flokkurin fær fleiri 
pedagogtímar. Um tikið verður støði í komandi skúlaárið so fær annar flokkurin 20 læraratímar og 
13 pedagogtímar og hin flokkurin fær 20 pedagogtímar og 13 læraratímar. Fríðfinnur vísir á, at um 
ikki verður gjørt soleiðis, so koma øll starvsfólkini at arbeiða í báðum flokkunum, og tað ber ikki til 
halda tey. 

Fríðfinnur vísir á, at hann fyrr hevur havt fund við kommununa um hesi viðurskiftir, men hevur 
kommunan ikki gingið teirra ynski á møti um at broyta verandi skipan. 

Í skrivinum vísir Fríðfinnur á fleiri møguleikar so sum: 

-  at tað ongantíð er meira enn ein tíma pr. dag, at eitt starvsfólk er einsamalt við 

flokkinum. Komandi ár hevði tað merkt eina meirjáttan á 4 tímar/viku. 

-  at til ber at flyta tímar yvir ár. T. d. í ár eru 38 næmingar, men vit hava higartil bert brúkt 

normeringina til 36 næmingar, 80 tímar/viku, 38 næmingar geva 84 tímar/viku. 

- at til ber at rokna næmingar við serligum avbjóðingum inn í normeringina.  

Fríðfinnur vísir á, at fleiri forskúlar hava tað skipanina, har í tað altíð eru tvey fólk starvsfólk, ein 
pedagogur og ein lærari,  inni í hvørjum flokki allar tímarnar. 

Frágreiðing og viðmerkingar frá umsiting: 

Barnatalið pr. árgang seinastu 10 árini sær soleiðis út: 

2008 41  
2009 24  
2010 38  
2011 38  
2012 30  
2013 29  
2014 31  
2015 33  
2016 29  
2017 28  

 321 32 børn í miðal 
 

Ein møguleiki, sum ikki er nevndu í uppskotunum hjá Fríðfinni er, at broyta normeringin til at “fyri 
hvørjar 8 næmingar/børn verður ein fullur starvsbrøkur, og hann skal deilast javnt millum 
námsfrøðingar og lærarar. Taka vit so støði í miðal barnatalinum seinastu 10 árini, so gevur hetta 
eitt tímatal á 80 tímar (32/8x20), svarandi til 40 tímar til hvønn flokk. Hetta gevur somuleiðis eisini 
betri grundarlag fyri at deila tímarnar javnt millum námsfrøðingar og lærarar. 

Í mun til komandi skúlaár 2018/19 vil hetta tó geva 75 tímar – 37,5 tímar til hvønn flokkin. 

Ein annar møguleiki er, at tað altíð er líka nógvir læararatímar og pedagogtímar inni í hvørjum 
flokki allar tímarnar. Hetta kemur at viðføra, at tað altíð eru 80 tímar til Skúlaspírnan uttan mun til 
um næmingatalið er lágt ella høgt. 

Í mun til býti av lærara og pedagogtímum millum flokkarnar er at viðmerkja, at tann skipanin, sum 
skúlin í dag praktiserar – annar flokkurin fær fleiri læraratímar og hin flokkurin fær fleiri 
pedagogtímar – ikki er í trá við býráðssamtyktina frá 14. mai 2010, har samtykt varð at býti skuldi 
verða javnt.  
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Fíggjarligar avleiðingar: 

Í verandi skipan verða lønarútreiðslunar játtaðar í mun til ta tímatal næmingarnir geva – vísandi til 
býráðssamtyktina frá 14. mai 2010. 

Um gingið verður burtur frá verandi skipan, og at ásett verður, at fleiri tímar verða til hvønn flokk, 
kemur hetta at hava eina meir lønarútreiðlsu  við sær. 

Fyri at lýsa meirkostnaðin um tikið verður støði í skúlaárinum 2018/19, har tað koma at verða 30 
næmingar, svarandi til 66 tímar eftir galdandi normering, og vit ímynda okkum at ein pedagogur og 
ein lærari eru inni í hvørjum flokki allar tímarnar (40 læraratímar og 40 pedagogtímar um vikuna 
tvs. 80 tímar), kemur hetta at viðføra 24 tímar um vikuna afturat, svarandi til eina mettan 
lønarvøkstur á kr. 5.000,00 um vikuna. 

 

 

 
 
Viðtøka Trivnaðarnevndin 19. februar 2018 
Trivnaðarnevndin mælir til at hava ein fasta tímanormering til Skúlaspíran á 80 tímar 
um vikuna. Tímarnir verða javnt býttir millum lærarar og námsfrøðingar. 
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum trivnaðarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at endurskoða verandi skipan og koma við einum uppskotið til ein framtíðar leist. 

Ein grundgeving fyri at endurskoða og møguliga broyta verandi skipan er, at mett verður at eitt 
javnari býti millum lærara og pedagogar og tað at hesi verða verða um børnini alla tíðina tey eru í 
Skúlaspíranum, vil geva eitt betri og tryggari námsfrøðiligt tilboð og vil vera til gagns fyri børnini.   
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4/18 Tilmæli til - Umsókn um víðkan av grótbrotinum í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 16.02.2018 4/18 18/00040-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 11/18 18/00040-2 

3 Býráðið 26.02.2018 4/18 18/00040-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um víðkan av grótbrotinum í Leirvík.  
 
J+H betong ynskir at fáa meir pláss at arbeiða við, tí hava teir sent eina umsókn um at víðka 
grótbrotið.  
 
Umsøkjarin sigur at sum nú er hava teir koyrt avlops betong í Gøtugjógv, men tað fer at 

verða liðugt við tí. 
 
Planurin er at vaska sementi úr aftur fyri at kunnu í nýta mest møguligt sand og skerv umaftur, tí 
krevst at teir  kunnu seta eina trumlu, sum kann vaska og eitt anlegg, sum kann eftirfylgjandi kann 
skilja tilfarið.  
 
J+H Betong hevur tosað við bóndan og um teirra ætlan, og hann er positivur fyri tí.  
 
Eisini hevur J+H Betong tosa við Búnaðarstovuna, og har var eisini positiv hugsan um ætlanina.   
  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 16. februar 2018 
Byggi - og býarskipanarnevdin mælir til at ganga umsóknini á møti, treyta av at 
Búnaðarstovan gevur loyvi vegna bóndan.  
 
Og at nágreiniligar tekningar yvir økið fyriliggja. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Málið tikið av skrá 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsóknini hjá J+H Betong á møti.  
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5/18 Tilmæli til - Fyrispurningur um at keypa grundstykki omanfyri 
matr. nr. 133 í SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 16.02.2018 6/18 18/00093-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 12/18 18/00093-2 

3 Býráðið 26.02.2018 5/18 18/00093-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur fingið fyrispurning um keyp av grundstykkið ið er omanfyri matr. nr. 133 í 
Syðrugøtu.  
 
Umsøkjarin býr á matr. nr. 133 í Syðrugøtu og ynskir at keypa stykkið og leggja tað afturat 
stykkinum hjá sær.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 16. februar 2018 
Byggi - og býarskipanarnevdin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.   

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at lata umsøkjaran keypa stykkið.  
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6/18 Mál 18/00037 Umsókn um stuðul til kappróðrarbátar - 
Kappróðrarfelagið Tindur. Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 6/18 18/00037-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 13/18 18/00037-2 

3 Býráðið 26.02.2018 6/18 18/00037-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Kappróðrarfelagið Tindur um 100.000 kr. í stuðul til keyp av nýggjum 5. mannafari. 
Tey hava keypt 6-mannafarið “Sølmundur” sum kappróðrarfelagið sjálvt hevur 
fíggjað.  
Við nýggja 5. mannafarinum og Sølmundi verður kappingarstøðan betri, tí í fjør 
brúkti tey 2 gomul 8. og 5. mannafør. 
Málið hjá felagnum er at hava minimum 4 manningar. 
 
 
Í fjør veitti Eysturkommuna stuðul á 80.000 kr. til keyp av útgerð. Harumframt veitti 
Eysturkommuna kappróðrafelagnum atgongd til bæði neystini, matr. nr. 170 og 171a. í 
Norðragøtu. 

 
 

Fíggjarligar avleiðingar: 

550.000 kr. eru á konto “Stuðul til ítrótt” 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at at veita 
stuðul á 50.000 kr. til endamálið. Stuðulin fer av konto “Stuðul til ítrótt”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
Gudny Langgaard var úti undir viðgerðini vegna ógegni 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul á 50.000 kr. Stuðulin fer av konto “Stuðul til ítrótt” 
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7/18 Mál 18/00046 Umsóknn um fíggjaligan stuðul - Skótalið Leirvíks 
Páll. Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 10/18 18/00046-3 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 14/18 18/00046-3 

3 Býráðið 26.02.2018 7/18 18/00046-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um árligan stuðul til virksemi hjá skótaliðnum Leirvíks Páll.  
Stuðulin verður vanliga brúktur til rakstur og íløgur í útgerð og húsið. Í fjør høvdu tey eina 
verkætlan við at gera WC’ini, men tað vísti seg, at tað bleiv dýrari enn ætla. Meirkostnaðin var 
áleið 50.000 kr. Í ár ætla tey at fáa drena og steinsett økið frammanfyri skótahúsið – metti 
kostnaðurin av hesum er áleið 55.000 kr. 
 
Seinastu 2 árini hava tey søkt um 60.000 kr. í stuðul, og hava fingið 40.000 kr. í stuðul. Í ár søkja tey 
um 80.000 kr. í stuðul, sum verður brúktur til meirkostnaðin av WC’unum og til verkætlanina við at 
drena og steinseta frammanfyri skótahúsið. 
 
Tað savnast 60 børn/70 ung um í húsinum hvørja viku. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at veita 
stuðul á 40.000 kr. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.  
 
Harumframt mælir fíggjarnevndin til at játta 40.000,00 kr. til umbygging/viðlíkahald. 
Peningurin verður tikin av konto 5.24.13.510-30 (Tilboð og tiltøk innan mentan og 
frítíð) 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul.  Upphæddin verður tikin av konto “Stuðul til mentan” 
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8/18 Mál 17/00409 Umsókn um stuðul frá Reysta. Málslýsing og 
tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 14/18 17/00409-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 15/18 17/00409-2 

3 Býráðið 26.02.2018 8/18 17/00409-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá svimjifelagnum Reysti. Seinastu árini hevur Eysturkommuna játta stuðul 
100.000 kr. um árið til Reysta. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir at veita 
100.000 kr. í stuðul. Stuðulin fer av konto “Stuðul til ítrótt”. 
 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir at veita 
100.000 kr. í stuðul. Stuðulin fer av konto “Stuðul til ítrótt”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at játta stuðul á 100.000 kr. Stuðulin verður tikin av konto “Stuðul til ítrótt”. 
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9/18 Mál 18/00078 Umsókn um stuðul til virksemið hjá Losjuni Glotti 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 26/18 18/00078-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 16/18 18/00078-2 

3 Býráðið 26.02.2018 9/18 18/00078-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn frá Losjan Glotti um stuðul upp á 130.000 kr., til sjónleik, ungdómsvirksemi og onnur 
samansjóvandi tiltøk fyri ung og eldri 
 
Við tveimum leikum, “Hin berskølluta Sangarinnan “ og “Allo Allo”, bleiv 2017 tað virknasta árið 
innan áhugasjónleik hjá Losjuni. Í løtuni ger Sjónleikaradeildin ætlan um leikuppsetan í 2018. 
 
Høvuðstrupulleikn  hjá Losjuni er plásstrot. Tey eiga eftirhondini nógvar búnar og rekvisittar, stólar 
og borð. Losjan hevur ein krúpikjallara, og ætlanin er at brekka krúpikjallaran til fulla hædd. Arbeitt 
verður eisini við at byggja upp í verandi bygning. 
 
Vanligi stuðulin seinastu árini hevur ligið millum 40 – 50.000 kr. árliga. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at veita 
stuðul á 40.000 kr. Upphæddin fer av konto “Stuðul til mentan”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul. Upphæddin fer av konto “Stuðul til mentan”. 
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10/18 Mál 18/00091 Umsókn um stuðul - Eldrafelagið Fjallið. 
Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 30/18 18/00091-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 17/18 18/00091-2 

3 Býráðið 26.02.2018 10/18 18/00091-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá Eldrafelagnum Fjallið. Søkt verður ikki eftir einari ávísari upphædd. 
Eldrafelagið Fjallið hevur fingið 35.000 kr í stuðli seinastu 2 árini, og 40.000 kr í stuðli 2015. 
 
Høvuðsútreiðslurnar eru skipan av hugnaløtum og útferðir. Í ár skipar Eldrafelagið Fjallið fyri túri til 
Råbjerg Fericenter í døgunum 12. -22. august. Tey vænta at um 55 verða við til ferðina.   
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at veita 
stuðul á 40.000 kr. Upphæddin fer av konto “Stuðul til Mentan”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul.  Stuðulin fer av konto “Stuðul til mentan”. 
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11/18 Mál 18/00089 Umsókn um stuðul - Víkingur. Málslýsing og 
tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 31/18 18/00089-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 18/18 18/00089-2 

3 Býráðið 26.02.2018 11/18 18/00089-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul til Ítróttarfelagið Víkingur á 400.000 kr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

400.000 kr. settar av á fíggjarætlanini 2018 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at veita 
stuðul á 400.000 kr. Upphæddin fer av konto “Stuðul til ítrótt”.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul á 400.000 kr. av konto “stuðul til ítrótt” 
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12/18 Mál 17/00468 Umsókn um stuðul til undanframleiðslu av 
verkætlanini TROM. Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 32/18 17/00468-4 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 19/18 17/00468-4 

3 Býráðið 26.02.2018 12/18 17/00468-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Í 2015 samtykti Eysturkommuna at veita filmsverkætlanini TROM 50.000 kr í stuðul. Hendan 
upphæddin fór til søguhugstkot og menning av filmsverkætlanini. 
 
Tað sum liggur í kortunum nú er, at tey gera eina raðsending úr einum av krimi-søgunum hjá 
Jógvan Isaksen. 
 
At koma frá hugskoti og at sleppa at gera ein film ella raðsending er typiskt ein tungur burður – 
serliga fíggjarliga. At skriva handritið til fyrstu raðsendingarnar tók 2 ár, og nú hava tey gjørt ein 
sokallaðan “teaser” á uml. 2 min. “Teasarin” er vístur fyri DR og BBC, sum vísa áhuga. 
 
Fyri at koma víðari og fyri at blíva konkret, skulu tey gera ein sokallaðan mini-pilot. Her skulu tey 
veruliga vísa sínar kvalitetir fyri institutiónum innan filmsvinnuna. Eitt nú DR, BBC og altjóða 
filmsgrunnar.  
Mini-piloturin kostar áleið 500.000 kr. at gera, og tað er fyri hetta, at Trom søkir 250.000 kr til. 
Trom søkir eisini føroyska filmsgrunnin um 250.000 kr. 
 
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at játta eina 
munandi upphædd á uml. 125.000 kr. til verkætlanina.  
Upphæddin rúmast ikki á vanligu stuðulsjáttanini til mentan. Talan er um heilt 
serstaka verkætlan, har sjálv krimisøgan byrjar í Gøtu, og nevndin mælir tí til at finna 
serstaka fígging til endamálið. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin tekur støðu til máli á býráðsfundinum. 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul, m.a. tí at filmshøvundurin og høvuðsframleiðarin av verkætlanini er 
skrásettur borgari í Eysturkommunu, rithøvundurin av  sjálvari krimi-søguni kemur úr 
Eysturkommunu, og vit skulu vænta fleiri lokal filmsbrot úr Eysturkommunu. 
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13/18 Mál 18/00099 Umsókn um stuðul - Grót. Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 19.02.2018 33/18 18/00099-2 

2 Fíggjarnevnd 21.02.2018 20/18 18/00099-2 

3 Býráðið 26.02.2018 13/18 18/00099-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá Tónleikasamtakinum Grót um fíggjarligan stuðul á 65.000 kr. 
 
 

Tónleikasamtakið Grót skipar fyri umleið 40 konsertum árliga, tað svarar til umleið 20 
tiltøk, við minnst tveimum bólkum hvørja fer. Í gjøgnumsnitt eru umleið 4 tónleikarar í 
hvørjum bólki, og tað svarar til uml. 160 tónleikarar árliga.  
 
Í løtuni venja 5 bólkar fast í Tøting. Undirvísing í tónleiki frá kvøldskúlanum hjá 
Eysturkommunu, er einaferð um vikuna, og í næstum verður eisini privat sangundirvísing í 
Tøting.  
 
Stuðulin til Tónleikasamtakið Grót hevur verið áleið 40.000 kr. seinnu árini. Í 2017 var stuðulin 
50.000 kr. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 19. februar 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at veita 
stuðul á 40.000 kr. Upphæddin fer av “Stuðul til mentan”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul. Stuðulin verður tikin av konto “stuðul til mentan”. 
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14/18 Tilmæli til - Umsókn um samanlegging av matr. nr. 277, 278 
og 273 í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 16.02.2018 7/18 18/00045-2 

2 Býráðið 26.02.2018 14/18 18/00045-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um samanlegging av matr. nr. 277, 278 og 273 í Leirvík. 
 
Talan er um 277, 278 og partin av matr. nr 273, sum er 536 m2 og liggur úti á Bø, niðan fyri matr. 
nr. 278.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 16. februar 2018 
Byggi - og býarskipanarnevdin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  

 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsóknini hjá umsøkjara á møti.  
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15/18 Tilmæli til - Umbøn um ummæli - Keyp av neystagrundstykki 
matr. nr. 231 í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 16.02.2018 5/18 18/00044-2 

2 Býráðið 26.02.2018 15/18 18/00044-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið skriv frá Búnaðarstovuni viðv. umsókn um loyvi at keypa 
neystagrundstykki matr. nr. 231 í Leirvík, sum hoyrir til festið hjá umsøkjara.  
 
Eysturkommuna er biðin at ummæla hetta.  
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 16. februar 2018 
Byggi - og býarskipanarnevdin mælir til fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  

 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin viðmælir at ganga umsókn hjá festara um at keypa neystagrundstykkið matr. nr. 231 í 
Leirvík á møti.  
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16/18 Tilmæli til - Umsókn um byggiloyvi til goymsluskúr á matr. 
88w í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 16.02.2018 8/18 17/00379-4 

2 Býráðið 26.02.2018 16/18 17/00379-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um byggiloyvi til ein goymsluskúr á matr. nr. 88w í 
Norðrgøtu.  
 
Umsøkjarin ynskir at byggja ein skúr á 35 m2, ið er staðsettur í mark.  
 
Sambært byarætlanini hjá Eysturkommunu, er økið “88a”, sum liggur uppi yvir 88w ætla til 
grundstykkir.  
Eisini fyriliggur, at vegurin “Torbjarnagøta” verður longdir í samráð við ætlaði útstykking.  
 
 
Um umsóknin skal kunna viðgerast, er neyðugt at byggimyndugleikin hjá Eysturkommunu gevur 
frávik til hesa bygging.  
  
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 16. februar 2018 
Byggi - og býarskipanarnevdin mælir til ikki at geva frávik í byggisamtyktini.  

 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at Eysturkommuna gevur frávik og viðgerð umsóknina hjá umsøkjara, við tí 
treyt at, um ætlanin hjá kommununi viðv. útstykking av økinum “88a” verður framd, kann 
kommunan krevja at táverandi eigari av matr. nr. 88w í Norðragøtu, tekur skúrin niður og ber 
kostnaðin av tí.  
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17/18 Tilmæli - Stykkið við Bólstein  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 16.02.2018 9/18 18/00092-6 

2 Býráðið 26.02.2018 17/18 18/00092-6 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur fingið fyrispurning um stykkið við Bólstein, ið er partur av matr. nr. 128h í 
Leirvík.  
 
Stykkið hevur verið brúkt til staðseting av arbeiðsskúrum hjá NCC, meðan Norðoyatunnilin bleiv 
gjørdur.  
 
Málið var fyri í seinastu setu, men tá bleiv eingin endalig støða tikin til hvat stykkið skal brúkast til.  
 
Árni Jacobsen hevur skotið upp at stykkið verður útluta til grundstykkið.  
 
Stykkið er sambært byggisamtyktini ásett sum “øki H: Frílendi” og tí má ein broyting fremjast í 
byggisamtyktini, um stykkið skal útlutast sum grundstykkið.  
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 16. februar 2018 
Byggi - og býarskipanarnevdin mælir til at broyta øki H: frílendi “við Bólstein”, sum er partur 
av matr. nr. 128h í Leirvík til øki B: Bústaðarendamál og útluta tað til grundstykki.  

 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at fylgja uppskotinum hjá Árna Jacobsen um at útluta stykkið við Bólstein, ið er 
partur matr. nr. 128h í Leirvík til grundstykkið.   
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18/18 Mál 17/00497 Hækkan av brimverjugarðinum í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 26.02.2018 18/18 17/00497-10 

 
 
 

Málslýsing: 

Eftir uppgangin sum var í Leirvík tann 25 november 2017, har m.a nýggi bygningurin hjá El-Teknik 
fekk skaða, hevur umsitingin kannað hvat kann gerast fyri at fyribyrgja at tað hendir aftur. 
 
Niðurstøðan er, at besta loysnin er at hækkað brimverjugarðin nakað (uml. 1 metur) og at gera 
eina stuðlagarð innanfyri. Talan er um at hækkað brimverjugarðin og gera stuðlagarð frá 
landsvegnum og uml. 105 metrar úteftir. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eingin peningur er avsettur til hetta á fíggjarætlanini, tískil er neyðugt við eykajáttan. Mett verður 
at arbeiðið kemur at kosta 800 t.kr. – 1 mió. kr. 

 

 

 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at arbeiðið verður gjørt. 
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19/18 Nýggjur dagstovnur við Gøtugjógv- fíggjarligur karmur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd   16/00007-42 

2 Býráðið   16/00007-42 

3 Fíggjarnevnd 21.02.2018 22/18 16/00007-42 

4 Býráðið 26.02.2018 19/18 16/00007-42 

 
 
 

Málslýsing: 

Tann 17. juli 2017 bleiv arkitektakapping útskrivað til nýggjan dagstovn við Gøgugjógv. Tann 6. 
november handaði dómsnevndin kommununi álit. Niðurstøðan hjá nevnini er at besta uppskoti, 
sum hevur vunnið kappingina, er uppskoti hjá Ósbjørn Jacobsen Arkitektar Sp/f (ÓJA), og mælir 
kommununi til, at hetta uppskotið verður bygt. (sí hjál. dómsnevndarálit v.m) 
 
Fundur hevur síðani verið millum ÓJA og kommununa har tosað var um uppskoti, og hvørjir 
møguleikar eru. Semja var á fundinum um at kommunan skal áseta ein kostnað, fyri hvat 
barnagarðurin í mesta lagi skal kostað, áðrenn fari verður víðari við málinum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Á fíggjarætlanini fyri 2018 eru 5 mió. kr avsettar til nýggjan barnagarð, og mett verður at játtanin 
røkkur til tað arbeiðið sum verur gjørt í ár. 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. februar 2018 
Fíggjarnevndin mælir til samlaði kostnaðurin fyri barnagarðin í mesta lagi verður 35 
mió. kr. við øllum. 
 

 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at áseta eina upphædd eins og semja var um á fundinum við ÓJA, har neyðugt 
uttanumøkið eisini er íroknað. 


