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49/18 Frágreiðing og tilmæli til mál - 18/00252: Skúlagjald fyri 
næmingar í Kelduni, sum fara í framhaldsdeild 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 03.09.2018 49/18 18/00252-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Frískúlin Keldan í Skálabotni hevur nú verið virkin í nøkur ár og hava børn úr fleiri kommunum havt 
møguleika og hava eisini tikið av hesum tilboðið. 
Hetta hevur eisini verið galdandi børn úr Eysturkommunu. Nøkur børn hava valt at ganga nøkur av 
barnaskúlaárunum har, meðan onnur hava gingið øll 7 árini. 
 
Eftir barnaskúlan skulu so børnini í framhaldsdeild og má Eysturkommun her taka støðu til um 
næmingar úr Eysturkommunu, sum ganga í Frískúlanum Keldan, skulu fáa í boðið ta tilboð sum í 
dag er galdandi  - framhaldsdeild í Fuglafjarðar skúla, ella hesir næmingar kunnu velja annað tilboð 
í øðrum skúla, og har næmingagjaldið fyri við. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 23. juli 2018 
Meirilutin í mentanarnevndini Hans Mourits Foldbo og Árni Jacobsen mæla til at 
halda fast við samtyktina um at skúlatilboðið hjá Eysturkommunu til framhaldsdeild er 
í Fuglafjarðar skúla. 
 
Minnilutin Hjalti Dalheim tekur støðu til málið á býráðsfundi. 
 
 
 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Samtykt at taka undir við meirilutanum hjá Mentanarnevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen 
Árni Jacobsen 
Gudny Langgaard 
Hanna Jensen 
Tollakur Joensen 
Hans Mourits Foldbo 

Tilmæli 
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Atkvøddi ímóti:  
Brandur Jacobsen 
 
Atkvøður blankt: 
Uni Rasmussen 
Hjalti Dalheim 
 
 
[Lagre]  
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50/18 Tilmæli - Bygging av neystum, skúrum, lugari, almennum vesi 
og brúsu v.m., matr. nr. 169a í Leirvík  
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 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 

4 Býráðið 03.09.2018 50/18 17/00009-13 

5 Vinnunevndin 11.06.2018 19/18 17/00009-13 

6 Byggi - og býarskipanarnevnd   17/00009-13 

7 Fíggjarnevnd 19.06.2018 51/18 17/00009-13 

8 Býráðið 21.06.2018 42/18 17/00009-13 

9 Fíggjarnevnd 23.08.2018 57/18 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 
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formum, flutningur, byggipláss v.m. er ein sparing. Tilboð frá BMTog annar 
kostnaður, er 1,5 mill. kr. bíligari enn innkomið tilboð.  
 
Ískoyti 11.06.2018 
Arbeiðið at gera nýggja Lugarið í Leirvík gongur væl.  
 
Innrætting av ovaru hædd og uttanumøkið í nýggja Lugarinum í Leirvík, var ikki við í sáttmálin, sum 
bleiv undirskrivaður við arbeiðstakara.  
Hetta var tí, at tað ikki var avgjørt, hvussu Lugarið endaligt skuldi verða.  
 
Nú er arbeiðið við at verða liðugt, og ovara hædd og uttanumøkið skal gerast. 
 
 
Eysturkommuna hevur fingið tilboð áljóðandi á 165.000 kr. fyri liðuggerð av ovaruhædd og 60.000 
fyri at leggja betongflisar uttanfyri (oman móti sjónum).  
 
Tað vil siga, at tað tilsamans krevur eina eykajáttan á 220.000 kr. um hetta skal gerast. 
 
Ískoyti 20.08.2018  
Á Býráðsfundi tann 21/6-18 bleiv samtykt at veita eykajáttan á kr. 220.000,00. Eingin broyting er 
frá 1. viðgerð 
 
 

 
 

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.  
 
Ískoyti 11.06.2018 
Tað krevur eina eykajáttan á 220.000 kr. um arbeiðið skal gerast.  
 
 

 

 

 
 
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.  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at gera sáttmála við Sp/f BMT og byrja uppá arbeiðið í november 2017.  
 
Ískoyti 11.06.2018 
Umsitingin mælir til at man fær eina eykajáttan og ger arbeiði.    
Arbeiðið, sum er í gongd, verður liðugt í endanum í juni. Um eykajáttan verður givin, verður alt 
arbeiðið liðugt í juli 2018.  
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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. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 11. juni 2018 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til eina eykajáttan á 
220.000 kr. til endamálið. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 19. juni 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. Peningurin 
verður tikin av innistandandi. 
 
Viðtøka Býráðið 21. juni 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
 
Málið skal í byggi- og býarskipanarnevnidna til viðgerðar áðrenn tað verður byrja. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. august 2018 
Einmælt samtykt at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Einmælt samtykt at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
[Lagre]  
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51/18 Mál 18/00186 Litir í Leiki 2018/19. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 14.05.2018 51/18 18/00186-2 

2 Mentanarnevndin   18/00186-2 

3 Býráðið 03.09.2018 51/18 18/00186-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Í fjør samtykti býráðið at seta 100.000 kr. av til royndarverkætlanina Litir í leiki. 
Upphæddin bleiv sett av til undirvísing av einum árgang +  musiktól.  
Skúlastjórin letur væl at fyrsta árinum, og heldur avgjørt, at verkætlanin skal halda 
fram og útbyggjast við tveimum og til síðst trimum árgangum. Skal verkætlanin Litir 
í Leiki verða optimal skulu vit hava tríggjar árgangir sum minimum. Næsta mál er 
sostatt at fáa tveir árgangir. 
 
Hvør árgangur í Litir í Leiki krevur 6 tímar um vikuna frá musikkskúlaskipanini. 6 
tímar um vikuna fyrsta árið, næsta árið 12 tímar og triðja árið 18 tímar. 
 
Høvuðsfíggingin verður/er hendan (tveir árgangir):  

• Musikkskúlaskipanin kemur við tveimum tímum (her rindar kommunan helvtina) 11.800 x 

2 árgangir= 23.600 kr. 

• Lokali musikkskúlin kemur við tveimum tímum (kosta onki) 

• Eysturkommuna kemur við teimum tímum  (hetta betalir kommunan alt) 2 x 11.800 x 2 

árgangir= 47.200 kr. 

Samlaði kostnaðurin er 70.800 kr. pr. ár fyri ein árgang + koyring. Samlaði 
kostnaðurin fyri tveir árgangir er sostatt 141.600 kr. 
 
Málið snýr seg um vit vilja útbyggja verkætlanina Litir í Leiki, og um 
musikkskúlaskipanin (MMR og lokali musikkskúlin) eru sinnað veita Litir í Leiki 
tímarnar. T.v.s. fortreytin er at allir partar spæla við. 
 
--------------------------- 
7. juni 2018  
Umsitingin hevur tosað við musikskúlaskipanina viðv. kostnaði av klokkutímun í skipanini. Ein 

klokkutími kostar 25.000 kr. um árið, tó uttan koyring.  

Skal Eysturkommuna sjálv gjalda fyi ein árgang við ”Litir í Leikii” er kostnaðurin fylgjandi: 

6 næmingar verða í ”Litir í Leiki” og tey fáa ein hálvan undirvísingartímar í part + ein tíma við 

felagundirvísing.  

Hetta er sostatt 4 undirvísingartímar  og er kostnaðurin sostatt 4 tímar  x 25.000 kr. = 100.000kr. 

Ferðingin hjá undirvísaranum er: 131,94km x 3,20kr = 16.044kr. 

6 ljóðfør á 4000 kr. pr. stk. = 24.000 kr. 

Samlaður prísur fyri ein árgang í Litir ít Leiki er sostatt: 140.044 kr. 
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Skúlaleiðslan í Eysturkommunu hevur prátað við undirvísaran, og hann hevur boðað frá, at hann 

kann undirvísa tveir árgangir í Litir í Leiki komandi skúlaár. 

7. juni 2018  
Umsitingin hevur tosað við musikskúlaskipanina viðv. kostnaði av klokkutímun í skipanini. Ein 

klokkutími kostar 25.000 kr. um árið, tó uttan koyring.  

Skal Eysturkommuna sjálv gjalda fyi ein árgang við ”Litir í Leikii” er kostnaðurin fylgjandi: 

6 næmingar verða í ”Litir í Leiki” og tey fáa ein hálvan undirvísingartímar í part + ein tíma við 

felagundirvísing.  

Hetta er sostatt 4 undirvísingartímar  og er kostnaðurin sostatt 4 tímar  x 25.000 kr. = 100.000kr. 

Ferðingin hjá undirvísaranum er: 131,94km x 3,20kr = 16.044kr. 

6 ljóðfør á 4000 kr. pr. stk. = 24.000 kr. 

Samlaður prísur fyri ein árgang í Litir ít Leiki er sostatt: 140.044 kr. 

Skúlaleiðslan í Eysturkommunu hevur prátað við undirvísaran, og hann hevur boðað frá, at hann 

kann undirvísa tveir árgangir í Litir í Leiki komandi skúlaár. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 14. maj 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og samtykkir, at 
umsitingin arbeiðir víðari við málinum  
 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. juni 2018 
Mentanarnevndini mælir til, at umframt verandi árgang í Litir í Leiki, so skal Litir í Leiki 
eisini fevna um næmingur sum byrja í 1. flokki í august 2018. (Víst verður til skjalið 
“Uppgerð HMF”). 
 
 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 14. maj 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og samtykkir, at 
umsitingin arbeiðir víðari við málinum  
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 11. juni 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at umsitingin arbeiðir víðari við málinum – herundir kannar um Mentamálaráðið og 
tónleikaskúlin í Eysturkommunu eru sinnað at veita tímar til endamálið. 
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Viðtøka Býráðið 11. juni 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Málið tikið av skrá 
 
[Lagre]  
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52/18 Tilmæli til mál 18/00243 - Jarðhitaskipan í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 18.06.2018 24/18 18/00243-5 

2 Fíggjarnevnd 23.08.2018 55/18 18/00243-5 

3 Býráðið   18/00243-5 

4 Byggi - og býarskipanarnevnd   18/00243-5 

5 Fíggjarnevnd 19.06.2018 54/18 18/00243-5 

6 Býráðið 21.06.2018 48/18 18/00243-5 

7 Býráðið 03.09.2018 52/18 18/00243-5 

 
 
 

Málslýsing: 

Í framhaldi av verkætlanini um sjóhita/jarðhita í Leirvík, sum blev gjørd av Jarðfeingi, Cowi og 
Fríðfinni Johnsson, hava umboð fyri kommununa, Fríðfinnur og Jarðfeingi arbeitt við hvussu man 
e.v.t. kann koma víðari. Fundur hevur eisini verið við Cowi.  
 
Hugt hevur verið eftir hvørjir kommunalir bygningar eru sum kundu verið knýttir í eina 
jarðhitaskipan. Sum nú er, er talan um 6 bygningar, sum í 2017 brúktu uml. 97000 litar av olju, sum 
svara til til góðar 650 t.kr. við núverandi oljuprísum. Komandi ár verður so tilbúgvingarstøðin liðug, 
og kann hon tá eisini knýtast í skipanina, møguleiki verður eisini hjá privatum húsarhaldum sum 
eru nærhendis at knýta í skipanina.  
 
Fyri at fáa eitt eitt uppskot til hvussu ein evt skipan skal verða og hvat hon kostar, hevur fundur 
verið við Cowi og hava teir bjóða set til at gera eitt uppskot, sum er klárt at leggja fyri býráðið til 
støðutakan fyri 89.000,00 kr. (sí hjál. uppskot til avtalu).   
 
Ískoyti 20/8-18 
Á býráðsfundi tann 21/6-18 bleiv samtykt at veita eykajátan á kr. 89.000,00. Eingin broyting er frá 
1. Viðgerð. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eingir pengar eru avsettir til hetta á fíggjarætlanini. 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 18. juni 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 19. juni 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá bygg- og 
býarskipanarnevndini. Peningurin verður tikin av innistandandi. 
 
Viðtøka Býráðið 21. juni 2018 

Tilmæli 

Mælt verður til at gera avtalu við Cowi um arbeiðið. 
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Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. august 2018 
Einmælt samtykt at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Einmælt samtykt at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
[Lagre]  
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53/18 Tilmæli - Umsókn um frávik til byggilinju á matr. nr. 215n í 
Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.08.2018 28/18 18/00265-2 

2 Býráðið 03.09.2018 53/18 18/00265-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um frávik til byggilinju á matr. nr. 215n í Syðrugøtu. 
 
Eigarin av matr. nr. 215n skrivar:  
 
“Vit vilja við hesum søkja um at fáa loyvið til at staðseta hús okkara á matr.nr. 215n 
soleiðis, at fráleikin til grannahúsini á matr.nr. 215o verður 5 metrar, mált frá útsíðu til 
útsíðu. Tað ber við sær, at okkara hús koma at standa 1,95 m frá mark og ikki 2,5 m. Sí 
viðfestu tekning. 
Vit hava tosa við grannan, Jan Heinesen, og fingið munnligt samtykkið frá honum. 
 
Grundgevingarnar fyri hesum ynskið eru tvinnar.  
Onnur er, at útsýnið gerst betri, í og við at húsið kemur at standa sunnari í mun til húsið á 
matr.nr. 215g.  
Hin er, at tað verður meira pláss mótir markinum til matr.nr. 215n. Hetta vil betra um 
atkomumøguleikarnar og/ella møguleikan at gera bilhús/carport/úthús”. 
 
Eisini er ynski at broyta markið millum 215o og 215n.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at geva frávik frá byggilinjuni. 
 
Hetta er grunda á at: 
 

• Ein skúrur stendur á mark á matr. nr. 215o, tað merkir at húsini á matr. nr. 215n koma at 

standa 1.95 m frá skúrinum. Tað er sambært kap. 5 í BK17 ov tætt.    

• Grundstykki á matr. nr. 215n er 658 fermetrar til støddar, sjálvt um húsini koma standa 

2,5m frá mark, sum eisini er krav, er ríkiligt av pláss at gera carport ella líknandi, um tørvur 

er á tí. 

• Um markið millum 215o og 215n skal broytast, má ein marknaumskipan fremjast. 

• Um bygt verður tættari enn 2.5m á mark, kann tað avmarka møguleikarnar hjá grannanum 

á 215o í framtíðini.  

• Um byggingin skal fremjast, má ein servituttur gerast og síðani tinglýsast á nýggjum. 
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Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 20. august 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir frá at geva frávik frá byggilinjuni á matr. nr. 
215n.   
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Byggi – og býarskipanarnevndini 
[Lagre]  
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54/18 Frágreiðing og tilmæli til mál 18/00301 Eftirmeting av 
løgtingslóg um heimatænastu og eldrarøkt vm 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 03.09.2018 54/18 18/00301-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Eftirmeting av eldraøkinum 

Tá ið eldraøkið varð lagt til kommunurnar í 2015, varð ásett í løgtingslóg um heimatænastu 

og eldrarøkt v.m., at lógin skuldi eftirmetast eftir fimm árum, t.e. í 2020. Avgerð er nú tikin 

um  framskunda hetta, soleiðis at eftirmetingin verður gjørd longu í 2018. 

Serliga eru tað markamótini millum land og kommunur, afturberingarleisturin og 

lógarásetingarnar um kommunalu samstarvsøkini, sum skulu eftirmetast. Byrjað verður við 

eftirmetingini av “Løgtingslóg um kommunalt samstarv um heimatænastu, eldrarøkt v.m.”. 

Heilsu- og innlendismálaráðið, sum varar av løgtingslóg um kommunalt samstarv um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m., ger hesa eftirmeting í samráð við Kommunufelagið. 

Lógin er viðfest hesum telduposti. Kommunufelagið fer við hesum at spyrja, hvørjar 

møguligar broytingar kommunurnar og kommunalu samstørvini mæla til at gera í nevndu 

lóg. 

Stýrið hevur viðgjørt málið á stýrisfundi 22. juni 2018. Stýrið metir tað serliga umráðandi, at 

kommunurnar svara uppá spurningin, hvørt tær framhaldandi ynskja, at tað er eitt lógarkrav, 

at kommunurnar skipa seg í kommunal samstørv ( sí §§ 4 og 5), ella um kommunurnar ynskja, 

at hendan áseting verður broytt, soleiðis at eldraøkið verður lagt til einstøku kommununa 

uttan nøkur krøv um samstarv.   

Kommunurnar og kommunalu samstørvini verða biðin um at viðgera lógina og omanfyri 

nevndu  spurningar og senda felagnum skrivligt svar innan 24. august 2018. 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Eitt samt býráð í Eysturkommunu heldur, at eldraøðið eigur at verða lagt út til tær 
einstøku kommunurnar, heldur enn tvungin samstørv. Býráðið í Eysturkommunu 
heitir á Løgtingið at broyta løgtingslógina samsvarandi. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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55/18 Umsókn um marknaumskipan 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 03.09.2018 55/18 18/00304-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Í sambandi við at Tavan hevur útbygt verandi bygning á matr. nr. 173, skulu 475 m2, av matr. nr. 
169a, sum er partur av havnalagnum, leggjast afturat mart nr. 173. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at gera marknaumskipanina 
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56/18 Tilmæli - Umsókn um marknaumskipan matr. nr. 185a og 
104m 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 03.09.2018 56/18 18/00302-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um marknaumskipan av matr. nr. 185a og 104m í 
Syðrugøtu.  
 
Eigarir av ognunum er einigir og ynskja at fremja eina marknaumskipan, talan er um 39 m2.   
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

 
Umsitingin mælir til at viðmæla umsókn um marknaumskipan, soleiðis at matr. nr. 185a í 
Syðrugøtu verður lagt til matr. nr. 104m í Syðrugøtu.  
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57/18 Tilmæli - Umsókn um grundøki til Høvuðssæti hjá Irf 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.08.2018 29/18 18/00268-3 

2 Vinnunevndin 20.08.2018 20/18 18/00268-3 

3 Fíggjarnevnd   18/00268-3 

4 Býráðið 03.09.2018 57/18 18/00268-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um grundøki til høvuðssæti hjá IRF.  
 
IRF ynskir at staðseta bygningin sunnanfyri bátahylin í Leirvík ella við grótkastið á Kráartanga (sí 
umsókn).  
 
Í umsóknini stendur at IRF hevur stóran áhuga í at sleppa at byggja á økinum, sum er sunnanfyri 
bátahylin í Leirvík.  
 
Verandi ætlan er, at kommunan skal byggja eitt kampingpláss á økinum, tí má hendan ætlan 
sleppast, um IRF skal byggja nýtt høvuðssæti á hesum økið. 
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kostnaðurin fyri kampingplássið er 1,5 mio. kr. játtan er til tað í ár.  
 
Um IRF skal byggja høvuðssæti á hesum økið, skal kommunan veita kloakk, vatn og el til stykkið.    

 

 

 
Viðtøka Vinnunevndin 20. august 2018 
Vinnunevndin mælir til, at fari verður í eitt positivt samskifti við IRF um økið við 
bátahylin, men eisini um onnur øki í Leirvík og Eysturkommunu. 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 20. august 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fara undir eitt positivt samskifti við IRF 
um bygging av umsitingarbygningi.   
 
 
Viðtøka Býráðið 03. september 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá Byggi – og býarskipanarnevdini  
 
[Lagre]  
 
 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at Eysturkommuna leggur økið sunnanfyri bátahylin í Leirvík av til 1 juli 2019, 
og gevur til IRF eina tilsøgn uppá hetta.  
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