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69/18 Fíggjarætlan 2019 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 20.09.2018 60/18 18/00321-4 

2 Býráðið 24.09.2018 59/18 18/00321-4 

3 Fíggjarnevnd 25.10.2018 68/18 18/00321-4 

4 Býráðið 29.11.2018 69/18 18/00321-4 

5 Fíggjarnevnd 29.11.2018 70/18 18/00321-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan hevur hesi høvuðstøl: 
 
Rakstrarútreiðslur íalt........................... 89.327.000,00 kr. 
Íløgur íalt............................................... 49.400.000,00 kr. 
 
Inntøkur íalt....................................... 111.613.000,00 kr. 
(Harav afturbering frá landinum er 17,1 mió.kr) 
 
Rentuútreiðslur......................................... 965.000,00 kr. 
Avdráttir..................................................4.850.000,00 kr. 
 
Samlaða útslitið eftir rentir og avdráttir er eitt hall á k. 34,3 mió. kr. sum verður fíggjað við 20 mió. 
kr. í lántøku og rest av innistandandi. 
 
Skattaprosentið, barnafrádráttur og ansingargjøld verða óbroytt: 
 
Skattaprosentið verður 21%, og barnafrádrátturin verður 8.000,00 kr. 
 
Ansingargjøldini verða:      

• Vøggustovu........ 1.600,00 kr.  

• Barnagarð.......... 1.500,00 kr. 

• Frítíðarheim.......    700,00 kr. 
                                          

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. september 2018 
Samtykt at leggja fyriliggjandi uppskot fyri býráðið til viðgerðar. 
 
Viðtøka Býráðið 24. september 2018 

Tilmæli 
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Einmælt samtykt at beina fíggjarætlanina í føstu nevndinar til víðari viðgerð. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2018 
Arbeitt verður víðar við málinum 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 29. november 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið. 
 
Viðtøka Býráðið 29. november 2018 
Einmælt samtykt at góðkenna fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan. 
[Lagre]  
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70/18 Tilmæli - Umsókn um fravik frá byggilinju á matr. nr. 319 í 
Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 23.11.2018 42/18 18/00376-2 

2 Býráðið 29.11.2018 70/18 18/00376-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið eina umsókn um frávik frá byggilinju á matr. nr. 319 í Leirvík.  
 
Umsøkjarin skrivar:  
“Hervið verður søkt um frávik, sambært Almennu byggisamtykt fyri Eysturkommunu, frá 3 

novembur 2015. Kap. IV, §23, stk. 5 og 6. 

 

Hetta er fyri at loyva bygging nærri enn 2,5 metur frá mark. 

 

Á tekning (99)1.02 Byggilýsing, verður víst, hvar ætlanin er at byggja nærri enn 2,5 metur. 

• Vestara síða  

Á vestaru síðu er ætlanin at útveggurin verður nærri vegnum, 

Samognarbøður enn 2,5 metur. 

• Eystara síða 

Ætlanin er, at útveggur verður tættari Matará, enn 2,5 metur. Tó verður 

møguleiki at ganga framvið Matará, eftir bygging. 

Endamálið við hesum fráviki er, at hetta er mest náttúrliga útbyggingin, at fáa bygningin at 

seta seg væl inn í 

lendi, og samstundis fáa meira úr økinum. “ 

 

 

 

Málið verður viðgjørt eftir gomlu málsviðgerðini. 

 
Sambært §23 stk. 5-6 í byggisamtyktini, er krav at húsini skulu vera min. 2.5 metur frá mark.  
Markið vestureftir er kommunalur vegur, sum gongur frá vegnum á Bakka niðan ímóti húsinum á 
matr. nr. 319. 
Markið eystureftir er granni á matr. nr. 314 og Matará. 
(Sí tekningar).  
 
Sambært tekning, er 2 metrar til mark, har kravið er 2.5 metrar.  
 
Frávik kann gevast við tí treyt at, veggurin eystureftir (ímóti granna á matr. nr. 314) verður ein BS 
60 konstruktión.  
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Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar. 
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 23. november 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini, treyta 
av at vegurin frá “á bakka” niðan til matr. nr. 319 verður gjørdur í upprunaliga stand.    
 
Viðtøka Býráðið 29. november 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsókn um frávik á matr. nr. 319 í Leirvík á møti, við tí treyt at 
veggur eystureftir (ímóti matr. nr. 314) verður ein BS60 konstruktión.  
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71/18 Tilmæli - Umsókn um keyp av lendi omanfyri matr. 199c í 
Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 23.11.2018 43/18 18/00377-4 

2 Býráðið 29.11.2018 71/18 18/00377-4 

3 Fíggjarnevnd 29.11.2018 72/18 18/00377-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið eina umsókn um keyp av lendi í Syðrugøtu.  
 
Umsøkjarin eigur matr. nr. 199c í Syðrugøtu og ynskir at keypa ein part av lendinum, sum er 
omanfyri og leggja tað afturat matr. nr. 199c. 
 
Eysturkommuna hevur ikki ætlan at selja burturav lendinum, sum liggur omanfyri matr. 199c í 
Syðrugøtu.   

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 23. november 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 29. november 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 29. november 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at selja lendi omanfyri matr. nr. 199c í Syðrugøtu.  
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72/18 Mál 18/00385 Hoyringarskriv - Umsokn um endurnýggja 
aliloyvi P/F Bakkafrost. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 21.11.2018 29/18 18/00385-3 

2 Býráðið 29.11.2018 72/18 18/00385-3 

 
 
 

Málslýsing: 

P/F Bakkafrost Farming hevur loyvi at ala laks og síl á sjónum á alifirði C-09, Fuglafjørður og 
Leirvíksfjørður norður, aliloyvi A-57 (sí hjálagdu mynd). 
 
Loyvið er útskrivað í 2007 og gongur út 31. Desember 2018. Í hesum sambandinum hevur 
Heilsufrøðiliga starvstova sent Eysturkommunu hoyringarskriv um at endurnýggja loyvið. 
 
Eysturkommuna hevur ikki stórvegis virksemi á økinum. Í 2007 arbeiddi Fuglafjarðar kommuna 
serliga við staðsetingina av aliloyvinum, so tað ikki skuldi ávirka skipaferðsluna inn til Fuglafjarðar. 
 
Sambært heilsufrøðiligu starvstovuni er eitt aliloyvi galdandi  í 12 ár í senn.  
 
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 21. november 2018 
Vinnunevndin viðmælir at aliloyvið  A-57 á alifirði C-09 kann verða endurnýggjað.  
 
Viðtøka Býráðið 29. november 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at Bakkafrost Farming P/F fær loyvi at endurnýggja  aliloyvi A-57 á alifirði 
C-09 



Síða 9 av 10 
 

73/18 Eykajáttan November 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 29.11.2018 76/18 18/00419-1 

2 Býráðið 29.11.2018 73/18 18/00419-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til hjál. skriv dagfest 23/11-18. 
 
Sum tað framgongur av hesum skriv so er ein meirnýtsla á nøkurum av íløgunum sum eru gjørdar í 
ár, men kann fígging finnast innan somu grein til flestu av hesum meirnýtslum, tó verður neyðugt 
at veita eina eykajáttan á 600 t.kr. til Ráðhúsið í Norðragøtu 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samlaða úrslitið hjá komununi verður 600 t.kr. lægri enn ætlað, og gjaldføri minkar samsvarandi. 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 29. november 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan sambært hjál. skajli. dagfest 23. november 
2018 
 
Viðtøka Býráðið 29. november 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini, men eykajáttanin 
verður lækkað til 300 t.kr. 
[Lagre]  
 

 
fundurin lokin kl. 21.30 

 
 
 
 

Jóhan Christiansen 
 
 

Hanna Jensen 
 
 

Brandur Jacobsen 
 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan til býráðshúsið á 600 t.kr., og annars fíggjað meirnýtsluna eins 
og greitt frá í skrivi dagfest 23/11-18 
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