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62/18 Tilmæli - Umsókn um frávik frá byggilinju til veg 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 19.10.2018 36/18 17/00503-13 

2 Býráðið 29.10.2018 62/18 17/00503-13 

 
 
 

Málslýsing: 

Ánari av matr. nr. 199g í Syðrugøtu hevur 08-03-2018 fingið byggiloyvi. Eftirfylgjandi eru tey komin 
fram til at tey ynskja at víðka um goymslurúmið í kjallaranum.  
 
Í upprunaligu umsókn var kjallarin 5 metrar frá vegnum, sum eisini er krav sambært 
byggisamtyktini hjá Eysturkommunu.  
 
Um teirra ynski at víðka um goymslurúmið skal gangast á møti, krevur tað at Eysturkommunu 
býráð gevur frávik frá byggilinjuni millum hús og veg.  
 
Goymslurúmið kemur at vera undir jørð og frástøðan frá goymslurúm til veg, kemur at vera 4,5 
metrar.  
 
Byggistig og aðrar fortreytir samsvara við galdandi byggisamtykt og BK17, tí metir umsitingin at 
loyvi kann gevast til hetta.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 19. oktober 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
Viðtøka Býráðið 29. oktober 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsóknini á møti og geva frávik frá byggilinjuni millum hús og veg á 
matr. nr. 199g í Syðrugøtu.   
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63/18 Mál 18/00017 avtala um fjølritan. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.10.2018 69/18 18/00017-3 

2 Fíggjarnevnd 25.10.2018 67/18 18/00017-3 

3 Býráðið 29.10.2018 63/18 18/00017-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Fjølrit hevur sent Eysturkommunu fylgjandi sáttmála: 
”FYRIBILSAVTALA millum Fjølrit og Eysturkommunu um nýtslu av vardum verkum til 
undirvísingarvirksemi og innanhýsis nýtslu.” 
 

Útgangsstøðið í sáttmálanum er tikið í støðið í avtalu við Mentamálaráðið. Fjølrit og 
Kommunufelagið hava út frá hesum samráðst seg til ein standarsáttmála, sum er sendur út 
til allar kommunurnar til undirskrivingar. Avtalan fevnir um eitt royndartíðarskeið, við gildi frá 

1. august 2018 til 1. august 2020. 

Rokningin fellir 15. mai 2019. 
 
Sum dømi, frá samráðingunum millum Kommunufelagið og Fjølrit, er gjaldið. Formaðurin 
í Fjølrit og Kommunufelagið hava samráðst um prísin. Nú verður ikki tikið 50 oyru pr. avrit, 
m.a tí tøknin er blivin betri (scanning etc.).  
Nú er støðið tikið í hvussu nógvir næmingar hava atgongd til tilfarið. Her eru 
samráðingarnar komnar til, at tað skal kosta  200 kr. pr. fólkaskúlanæming um árið. 

 
 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Tað ganga 244 næmingar í skúlanum í Eysturkommunu. Árligi kostnaðurin verður sostatt 244 
næmingar x 200 kr.=48.800 kr. pr. ár., sum kann takast av verandi játtan hjá skúlanum.  

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 15. oktober 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at undirskriva sáttmálan við 
Fjølrit. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 29. oktober 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 

Tilmæli 

Mælt verður til at undirskriva sáttmálan við Fjølrit. 
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64/18 Tilmæli - Umsókn um útbygging av sethúsum - matr. nr. 169 í 
SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 19.10.2018 37/18 18/00215-16 

2 Býráðið 29.10.2018 64/18 18/00215-16 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið eina umsókn um út- og umbygging á matr. nr. 169 í Syðrugøtu.  
 
Umsøkjarin hevur ætlan at byggja núverandi hoyggjhús um til bústað og knýta tað uppí verandi 
sethús.  
 
Um loyvi skal gevast til hetta krevst frávik tí:  
 
Ætlaða umbyggingin av hoyggjhúsinum ger, at hæddin verður ov høg og húsið kemur at vera ov 
tætt við húsið hjá grannanum. Hoyggjhúsinum kemur at standa 43 cm frá markinum, har kravið er 
2,5 metrar.  
 
Hoyggjhúsið verður 1,2 m hægri enn núverandi. Tað loyvir BK17 ikki, tá tað er so tætt við mark.  
 
Leggjast kann afturat at niðara síða av núverandi hoyggjhús, stendur á mark hjá granna á matr. nr. 
85 í Syðrugøtu.  
 
 
Ætlaði millumbygningur og svalagongd samsvara heldur ikki við galdandi byggisamtykt og BK17.  
Har er talan um frástøðu til veg og granna.  

- Frástøðan til veg verður 1 metur, har tað er minst 

- Frástøðan til granna verður 1,3 metrar, har tað er minst.   

Kravið er 2,5 m.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 19. oktober 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Viðtøka Býráðið 29. oktober 2018 
Einmælt samtykt at beina málið aftur í byggi- og býarskipanarnevndina til viðgerðar. 

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsókn um frávik á matr. nr. 169 í Syðrugøtu á møti.  
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[Lagre]  
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65/18 Tilmæli - Umsókn um loyvi til at leggja vatn til matr. nr. 416 í 
Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 19.10.2018 38/18 18/00355-3 

2 Býráðið 29.10.2018 65/18 18/00355-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið eina umsókn, um at fáa lagt vatn til eina smáttu úti í Vík í Leirvík.  
 
Umsøkjarin skrivar:  
“Eg vil gjarna, vegna pápa mín Kristian Justinussen, søkja um at fáa lagt vatn oman til eina 
smáttu sum hann eigur úti í Vík í Leirvík. 
Tað er matrikkul 416 húsið stendur á. Húsi hevur veri nógv brúkt og nú er planin at 
renovera eitt sindur. Í tí sambandi hevði verið gott um man kundi fingið vatn oman frá 
brunninum sum er beint uppiyvir vegnum. 
Tað liggur eisini í frammtíðar planum at hava kríatúr í húsinum”. 
 
Umsøkjarin kann ikki fáa vatn frá brunninum, sum er beint uppiyvir vegnum, tað er “skitið” 
vatn, sum verður pumpa til reinsibrunnin, sum er longri úti.  
Um vatn skal leggjast til smáttuna, má tað knýtast í leiðingina, sum liggur longur úti.  

 
Um Eysturkommuna skal veita og leggja vatn til smáttuna, kostar tað áleið 120.000 kr.  
 
Smáttan liggur í øki J: Landbúnaðarøki, har innrætting av smáttu, ikki samsvarar við 
galdandi byggisamtykt.  
 
Tað er sambært kunngerð 127 um veiting av drekkivatni, ikki krav at kommunan skal veita 
vatn eina smáttu, sum liggur í ein Landbúnaðarøki.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 19. oktober 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
 
Viðtøka Býráðið 29. oktober 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsókn at fáa vatn lagt til smáttuna á matr. nr. 416 í Leirvík á møti.  
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66/18 Tilmæli - Umsókn um broyting í byggisamtyktini - matr. 273 í 
Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 19.10.2018 39/18 18/00360-2 

2 Býráðið 29.10.2018 66/18 18/00360-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um broyting í byggisamtyktini fyri matr. nr. 273 í Leirvík.  
 
Umsøkjarin skrivar:  
“Í sambandi við umsókn um samanmatrikullering, mál 00045-2 frá 26.02-2018, hevur 

matrikkulstovan boðað frá, at samanmatrikkulering kann ikki gerast av tí, at matr. 273 (lutur 

Úti á Bø) hevur áseting H og matr. 277,278 hava áseting B. Fyri at samanmatrikkuleringin 

kan fremjast má byggisamtyktin fyri matr. 273 (lutur Úti á Bø) broytast frá áseting H til 

áseting B, so at øll 3 matr. hava áseting B. 

Tí vil eg við hesum søkja um, at byggisamtyktin fyri matr. 273 (lutur Úti á Bø) verður broytt 

frá áseting H til áseting B.    

Við vón um skjóta og blíða viðgerð.” 

 

Vísandi til mál nr. 17/00283 og mál nr. 18/00045, so hevur hetta fyrr verið á skrá.  

Býráðið hevur áður sagt, at man ikki ynskir at broyta verandi byggisamtykt fyri matr. nr. 

273 í Leirvík.  

  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 19. oktober 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini og 
samtykkir málið.  
 
 
Viðtøka Býráðið 29. oktober 2018 
Einmælt samtykt at taka undir byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsókn um broyting av byggisamtykt á møti.  
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67/18 Tilmæli til mál nr. 18/00038 - Uppskot um at taka seg úr 
Serflutningsskipan landsins 1. januar 2019 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 29.10.2018 67/18 18/00380-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Á fund 22. Oktobur 2018 millum borgarstjórarnar í samstarvskommunum í 
Serflutningsskipan landsins í Eysturoy, undantikið Sjóvar kommunu í ikki fekk møtt, 
var semja um at kommunurnar eiga at taka seg úr Serflutningsskipan landsins 1. 
januar 2019 

 
Eysturkommuna hevur boða hinum samstarvskommununum frá, at tað er sera 
ósannlíkt, at vit verða ein partur av eini avtalu um Serflutningsskipan Landsins í 
Eysturoy eftir 01. januar 2019. 
 
Heimildin til Serflutningsskipan landsins er í Fíggjarlógini og nærri fyrisett í 
reglugerð. 
 
Ongar ásetingar eru um uppathald í Reglugerðini fyri Serflutningsskipan landsins í 
Eysturoy ella í reglugerðini fyri Serflutningsskipan landsins.  
 
Sáttmálin um serflutning við AP-busskoyring var úti 31.12.2017 og er fyrbils 
longdur til 31.12.2018. 
 
Serflutningsskipani ikki er hóskandi á fleiri økjum: 

• Skipanin er ætla rørslutarnaðum brúkarum, sum avvarðandi ella í styttri tíðarskeið ikki nýtt 
almennan bussflutning 

• Ein trupulleiki hevur í langa tíð verið, at koyriskemaði stórt sæð hevur verið fult til flutning 
av rørslutarnaðum brúkarum, meðan t.d  eldraøkið hevur stóran tørv á flutningi til ymisk 
fyribyrgjandi tilboð, so sum uppvenjingartilboð, dagtilahald á Røktarheimið og dagtilhald 
fyri minnisveik 

• Annar trupulleiki hevur veri flutningur til uppvenjing á sjúkrahúsið ella hjá 
Almannaverkinum hjá ERE. Serflutningsskipani røkkur sambært reglugerð  ikki útum 
samstarvskommunurnar og karmarnir røkka als ikki til smidligan einstaklingaflutning, sum 
álvarsliga sjúk fólk hava tørv á til og frá uppvenjing. 

• Ein grundleggjandi trupulleiki hevur eisini veri tann,  at skipanin ikki røkkur, tá fleiri 
brúkarar samstundis hava tørv á flutningi til og frá útjaðaranum í økinum. 

 
Við yvirtøku av Eldraøkinum, sum er skipað í samstørvini Nánd og Roðan, hava 
kommunurnar fingið tørv á og heimild at seta flutningsskipan í verk á Eldraøkinum. 
 
Harumframt hava kommunurnar frammanundan sambært lóg og kunngerð ávísar 
skyldur, til at veita skúlabarnaflutning til børn við serligum tørvi, eftir nærri 
fastsettum reglum. 
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Um skipanin verður niðurløgd burdu eingir brúkarar komi illa fyri, tí núverandi 
brúkarar hjá serflutningsskipanini hoyra antin til Eldraøkið, Skúlabarnaflutning ella 
Almannaverkið, sum kann ella skal veita teimum flutning. 
 
Á fund 22. Oktobur 2018 millum borgarstjórarnar í samstarvskommunum, varð 
semja um at taka seg úr Serflutningsskipan landsins og at kommunurnar heldur 
eiga at samla seg um sínar skyldur sambært lóg á Eldraøkinum og á 
Fólkaskúlaøkinum. 
 
Tá skipanin verður niðurløgd er umráðandi at byrgja fyri at brúkarar ikki brádliga 
standa við ongari loysn: 

• Eldraøkini og teirra brúkarar skulu hava fráboðan 

• Kommunalu umsitingarnar og brúkarar ið fáa skúlabarnaserflutning skulu fáa fráboðan 

• Brúkarar hjá Almannaverkinum og Almannaverkið skulu hava fráboðan 

 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 
Á fíggjarætlanini fyri 2018 vóru kr. 110.000 setta av til Serflutningstænastuna 
 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 29. oktober 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at Eysturkommuna tekur seg úr Serflutningsskipan Landsins í Eysturoy frá 01. 
januar 2019 at rokna.  
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68/18 Mál 18/00371 Eykajáttan til skúlan 2018. Tilmæli og málslýsing 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 15.10.2018 70/18 18/00371-2 

2 Fíggjarnevnd 25.10.2018 69/18 18/00371-2 

3 Býráðið 29.10.2018 68/18 18/00371-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Mentanarnevndin og fíggjarnevndin viðgjørdi í januar 2018 umsókn um eykajáttan 
frá skúlanum í Eysturkommunu fyri 2017. Umsóknin kom inn ov seint fyri 2017 og 
Fíggjarnevndin samtykti at arbeiðast skuldi víðari við málinum. 
Skúlin hevur fingið loyvi til at keypa teldu útbúnaðin sum søkt var um.  T.e. 31.000 
kr. til samvirknar talvur og teldu útbúnað, og 32.500 kr. til nýggja heimasíðu. 
 
Skúlin í Eysturkommunu hevur síðani sent kommununi umsókn um eykajáttan fyri 
2018, áljóðandi 132.000kr. Støðan á skúlanum er nú tann, at skúlin hevur brúkt 
970.000 kr. av fíggjarætlanini á 975.000 kr. Skúlastjórin metir, fíggjar karmurin fyri 
skúlan er ov strammur, m.a. tí ynskt verður betri fíggjarligar karmar til eitt 
royndarverkætlanir.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 15. oktober 2018 
Mentanarnevndin mælir til at kanna hvat eindarkostnaðurin er pr. næming í øðrum 
líknandi skúlum.  
Mentanarnevndin mælir samstundis til at játta eina eykajáttan áljóðandi 132.000 kr. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. oktober 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini at veita 
eykajáttan á 132.000,00 kr, og at peningurin verður tikin av verandi játtan til skúlan. 
 
Viðtøka Býráðið 29. oktober 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
 
 
 
 
[Lagre] 
 

Tilmæli 
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