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1/19 Mál 18/00425 Umsókn um stuðul til Gøtu Fornminnissavn 2019.
Málslýsing og tilmæli.
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
21.01.2019
23.01.2019
28.01.2019

Málnr.
3/19
2/19
1/19

Journalnr.
19/00021-2
19/00021-2
19/00021-2

Málslýsing:
Gøtu Fornminnissavn hevur sent umsókn um stuðul til Gøtu Fornminnissavn fyri 2019.
Fíggjarligar avleiðingar:
150.000 kr. eru settar av á fíggjarætlanini 2019 á konto “52850 Blásastova”
Tilmæli
Mælt verður til at ganga umsóknini á møti og veita stuðul á 150.000 til Gøtu Fornminnissavn fyri
2019.

Viðtøka Mentanarnevndin 21. januar 2019
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 150.000 kr.
til Gøtu fornminnissavn.
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. januar 2019
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini.
Peningurin verður tikin av konto 5.24.32.510 (Søvn og mentanararvur).
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2/19 Mál 17/00302 støðutakan til skúlasamstarv. Málslýsing og
tilmæli
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
21.01.2019
23.01.2019
28.01.2019

Málnr.
4/19
3/19
2/19

Journalnr.
19/00035-2
19/00035-2
19/00035-2

Málslýsing:
Landspolitiskt er áhugi fyri at skipa skúlarnar kring landið í hóskiligar samstarvseindir, og
herundir er fokus á 10. Flokk. M.a. segði løgmaður soleiðis í Ólavsøkurøðuni í ár:

“Samgongan setti sær eisini sum mál, at ”skúlarnir kring landið verða skipaðir í hóskiligar
samstarvseindir.” Sjøtul er settur á hetta arbeiðið, sum verður viðgjørt breitt politiskt í
einum fylgibólki, í fyrstu atløgu við- víkjandi at skipa 10. flokseindir kring landið.”
Fuglafjarðar skúli, Stranda skúli og Skúlin við Streymin ynsktu í fjør at byrja eitt samstarv fyri
10. flokkarnar. Samstarvið er ein breytaskipan rópt eNám. Árið í fjør var eitt óformelt samstarv,
skúlastjórnarir hava eftirmett árið, sum teir meta hilnaðist væl.
Nú er áhugi fyri at formalisera samstarvið, t.v.s. at avtala verður gjørd og undirskriva, og send
mentamálaráðnum til góðkenningar. Sunda kommuna heitir á hini býráðini í samstarvinum um
at viðgera hetta málið.
7. desember 2018
Leiðslan í skúlanum við Streymin, Fuglafjarðar skúla og Stranda skúla heita á kommunurnar, um
framhaldandi at stuðla hesum skúlatilboði, og eisini saman melda út í politiska landslagnum, at vit
standa saman við okkum um eNám.
Íflg. omanfyrinevndu skúlaleiðslum eru royndirnar, sum skúlarnir hava gjørt av samstarvinum sera
jaligar. Tað hevur tó ongantíð verið heilt greitt, um MMR vildi góðkenna samstarvið. eNám hevur
sostatt fingið játtan frá MMR ár fyri ár síðani samstarvið byrjaði skúlaárið 2016/17, 2017/18 og
aftur í ár 2018/19.
Skúlastjórin í Fuglafjarðar kommunu hevur kunna umsitingina um, at skúlaárið 2018/19 ganga 18
næmingar úr Eysturkommunu í eNám.

Fíggjarligar avleiðingar:
Broyting kemur í viðvíkjandi flutningi av næmingum. Í gamla samstarvinum ferðast
næmingarnir úr Fuglafirði til Klaksvíkar. Prísmunurin á Klaksvík/Fuglafjørður og
Fuglafjørður/Strendur/Oyrarbakki er 10 kr. pr. ferðaseðil. Tað hevur ikki verið stórvegis
útsving.

7. desember 2018
Skúlastjórin í Fuglafjarðar skúla hevur kunna umsitingina um, at kostnaðurin av flutningi fer at
liggja áleiðis 60.000 kr samlað fyri bæði fuglafjarðar- og Eysturkommunu. Tey hava ikki fingið
eitt ordiligt yvirlit enn hvussu uppdeilingin er millum skúlarnar.
14. januar 2018
Kostnaðurin fyri skúlakoyring 2018 er 40.392,00 kr.
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Tilmæli

Viðtøka Mentanarnevndin 21. januar 2019
Mentanarnevndin mælir til at formalisera verandi samstarv í eNám. Hetta er treytað
av, at núverandi grundarlag fyri breytatilboðum verður eins gott ella betri.
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. januar 2019
Jóhan Christiansen mælir til at taka undir við tilmælinum hjá hjá mentanarnevndini.
Hjalti Dalheim tekur støðu til málið á býráðsfundinum.
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3/19 Tilmæli - Bygging av neystum, skúrum, lugari, almennum vesi
og brúsu v.m., matr. nr. 169a í Leirvík
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Fíggjarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur
14.01.2019
23.01.2019
28.01.2019

Málnr.
2/19
4/19
3/19

Journalnr.
19/00053-13
19/00053-13
19/00053-13

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 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).
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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
Ískoyti 11. Januar 2019
Skúrarnir hava kosta umleið 180.000 kr. at gera pr. stk. Ein tómur skúrur, uttan nakað, kostaði
umleið 164.000 kr. at gera. Men við túninum og innlegging frá SEV bleiv kostnaðarprísurin umleið
180.000 kr.

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.

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.
Ískoyti 11. Januar 2019
Mælt verður til at selja skúrarnar fyri kostnaðarprísin, sum er 180.000 kr. pr. skúr.
Um hesin prísurin vísir seg at vera somikið langt frá marknaðarprísinum, og skúrarnir ikki verða
seldir, verður mælt til at endurskoðað søluprísin.

Viðtøka Vinnunevndin 14. januar 2019
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at selja skúrarnar fyri
kostnaðarprísin.
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. januar 2019
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini.
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4/19 Mál 19/00060 Dagføring av bátahylinum í Norðragøtu
Viðgjørt av
1 Vinnunevndin
2 Byggi - og býarskipanarnevnd
3 Fíggjarnevnd
4 Býráðið

Fundardagur
14.01.2019
21.01.2019
23.01.2019
28.01.2019

Málnr.
6/19
2/19
5/19
4/19

Journalnr.
19/00060-62
19/00060-62
19/00060-62
19/00060-62

Málslýsing:
Í samb. við dagføring av bátahylinum í Norðragøtu, mæltu Vinnunevndin og Byggi- og
býarksipanarnevndin m.a. til at gera neyvari kanningar, evt. simuleringar,av súginum í
bátahylinum, verða gjørdar skjótast gjørligt.
Umsitingin hevur kanna hvørjir møguleikar eru á økinum, og í samráð við
Landsbyggifelagið, hava vit fingið ein vegleiðandi kostnaðarmeting frá DHI (Dansk
Hydraulisk Institut).
Kanningin inniber fylgjandi:
Nummerisk kanning nr. 0, 1, 2, 3, 4 og 5 og uppskot til víðkan av bátahylinum vm.:
0)
1)
2)
3)

Verandi havn, støðan í dag.
Verandi bátahylur, innsigling smælkað frá 20 niðurí 10m.
Grótpierur fluttur 30m vestureftir, innsigling 10 m breið.
Grótpierur fluttur 30m vestureftir og í syðra betongpierin, innsigling 10m gjøgnum
betongpierin.
4) Brimgarður úr vestara landinum á 135m, innsigling í havnina 95m breið.
5) Brimgarður úr vestara landinum á 170m, innsigling í havnina 70m breið.
6) Eykakanning fyri høga aldu
Vegleiðandi kostnaðurin fyri hesa kanningina er 248.000 kr. Siga vit frá áðrenn 18.
september 2017, kann DHI geva okkum úrslitið av kanningini síðst í oktober 2017.

8. mars 2018:
Aldukanningin frá DHI er innkomin nú. Og her vístu kanningarnar í høvuðsheitum, at bestu úrslitini
er at gera brimgarð á vestursíðuni (uml. frá Filadelfia). Hetta verður ein dýr íløga tí tað er niður í
uml. 20 metur dýpi.
Aldukanningin vísti eisini, at dømi 6 og 7 eru tær bestu loysnirnar, um vit hyggja burtur frá loysnini
við nýggjum brimgarði.
Dømi 6 er tá verðandi løbið í bátahylinum verður smalka niður á 5 metrar, og áleið 8 metrar av
innaru síðuni á grótpirinum verða flutt útum grótpirin.
Dømi 7 er tá nýtt løb verður gjørt á betong pirin, og áleið 8 metrar av innaru síðuni av grótpirinum
verða flutt útum grótpirin.
Dømi 7 vísir seg at verða eitt vet kyrrari enn dømi 6, og samstundis verður tað eitt lítið vet kyrrari í
syðra hylinum. Undirstrikast skal, at tað ikki er stórur munur á dømi 6 og 7.
14. apríl
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Umsitintingin hevur biðið Teknistovuna gjørt tekningar út frá viðtøkunum á seinasta fundi í
Vinnunevndini.
Innkomnar tekningar frá Teknistovuni eru nú komnar til viðgerðar. Harumframt hevur Teknistovan
gjørt kostnaðarmeting av dømunum.
19. november 2018
Verkætlanin er klár nú og kostnaðarmeting er gjørd. Byggimálið er í stuttum í tveimum
byggistigum.
Byggistig 1: Flyting av grótkastinum og útlegging av bátabrúgvum
Byggistig 2: Liðugtger av pirinum, legging av grótskráum, frá bátahylinum inn á sandin.

23. november 2018
Nýggjasta meting av prosjektinum

Fíggjarligar avleiðingar:
11. januar 2019
5.000.000 eru settar av á fíggjarætlanini til dagføring av bátahylinum í Norðragøtu.
Tilmæli
Mælt verður til at veita eykajáttan til kanningararbeiðið í ár, við atliti til at fáa alt málið fyri í
fíggjarætlanini í komandi ár.
-----------------------8. Mars 2018
3 mió er settar av til íløgur í Gøtu havn 2018. Vit hava fingið eina aldukanning og eina
kostnaðarmeting. Dømi 7 vísir seg at vera tann besta loysnin, bæði fyri norðara og syðra hylin, og
tískil verður mælt til at biðja um tilboð, samsvarandi dømi 7, og arbeiða víðari við hesum.
14. apríl 2018
Mælt verður til at bátarnir venda við stevninum inneftir
11. Januar 2019
Mælt verður til at bjóða alla verkætlanina út, har arbeiðið verður gjørt yvir tvey fíggjarár.
Á hendan hátt verður verkætlanin meira samanhangandi og møguliga bíligari.
Ískoyti 18.01.2019
Umsitingin mælir til at fylgja tilmælinum hjá vinnunevndini og bjóða arbeiði.

Viðtøka Vinnunevndin 14. januar 2019
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at bjóða alla verkætlanina út, har
arbeiðið verður gjørt yvir tvey fíggjarár.
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. januar 2019
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Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at bjóða verkætlanina út, sambært fyriliggjandi prosjekti og
deila tað yvir tvey fíggjarár.

Viðtøka Fíggjarnevnd 23. januar 2019
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og byggi- og
býarskipanarnevndini.
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5/19 Tilmæli - Umbøn um ummæli av sundurbýti matr. 196a
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Byggi - og býarskipanarnevnd
3 Býráðið

Fundardagur

Málnr.

21.01.2019
28.01.2019

3/19
5/19

Journalnr.
19/00063-2
19/00063-2
19/00063-2

Málslýsing:
Eysturkommuna hevur móttikið skriv frá Umhvørvisstovuni.
Eysturkommuna er biðin at ummæla sundurbýti av matr. 196a í Norðragøtu.
Skrivið ljóðar:

Eysturkommuna
Til ummælis
US mál nr. 18/00376
Umsókn frá SEV um sundurbýti av matr.nr. 196a í sambandið við at eina koblingsstøð.
Í umsóknini stendur matr.nr. 186a og eingin markatalsbygd, menn talan er helst um
matr.nr. 196a í Norðragøtu bygd.
Treytað skeyti er tinglýst, sum byrða á matr.nr. 196a, til SEV frá Búnaðarstovuni á 1.152
m2
Umhvørvisstovan fer at biðja Eystur Kommunu um ummæli sambært
§ 20 í Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m.
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009.
Viðheft er:
Umsókn frá SEV
“Koplingarstøð er bygd á økinum, har øll loyvi frá myndugleikum er fingin til vega.
Treytað skeytið er gjørt, og avtalað varð við Dánial Petur Nielsen at økið skuldi mátast
endaliga upp, tá girðing var gjørd um økið.
Tað er uppmált av Munin og DWG tekningar er hjáheft”.
Viðmerkingar:
Umrødda øki liggur í J, Landbúnaðarøki í tykkara (broyttu) Byggisamtykt.

§ 18. Ásetingar fyri øki J: Landbúnaðarøki.
1. Øki J er tað sum eftir er av kommununi tá ið frammanundan nevndu økini
eru tikin frá og verður tað nýtt til landbúnað, grótbrot, fiskaalistøðir.
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2. Loyvt er bert at byggja hús, ið neyðug eru til tess at tryggja fullgóðan
rakstur av virkjum við teim endamálum sum nevnd eru í 1. stk. Tó er loyvt at
gera slík teknisk virki og hús, ið neyðug eru til ravmagns- og vatnveitingar,
til burturveiting av skarnvatni og til telefon- og telegrafsamband.
3. Hús og teknisk virki skulu vera soleiðis til útsjóndar og setast soleiðis í lendinum at tey
lýta landslagið sum minst og kann byggivaldið seta treytir í mun til útsjónd.
Sundurbýti er í trá við galdandi byggisamtykt hjá Eysturkommunu, tískil er ikki neyðugt at
broyta ásetingina fyri økið.

Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar fíggjarligar avleiðingar
Tilmæli
Umsitingin mælir til at viðmæla sundurbýti av matr. 196a í Norðragøtu.

Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. januar 2019
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini og viðmæla
sundirbýti av matr. nr. 196a.
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6/19 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 19/00074 - Ansingartørvur í
mun til hølisviðurskifir - dagstovnaøkið
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin
2 Býráðið

Fundardagur
21.01.2019
28.01.2019

Málnr.
1/19
6/19

Journalnr.
19/00074-1
19/00074-1

Málslýsing:
Bygt er afturat verandi Brúsa (leysur av). Hesin bygningurin, sum er ein vøggustova stóð liðugur á
summari 2018 og er nú Brúsi normeraður til 100 børn.
Meðan hendan bygging hevur staðið uppá, er talið á børnum á Gjáa økt. Hetta hevur gjørt at
hølisviðurskiftini á verandi Gjáa ikki hava verið nóg rúmlig og at farið er uppum verandi normering
á 59 børn. Hendan støðan gjørdi, at kommunan í mars 2018 gjørdi av at leiga hølini (húsini) hjá
Gøtu Arbeiðarafelag til ansing, fyri soleiðis at lata upp fyri eitt sindur av rúmi á Gjáa. Hølini hjá
Gøtu Arbeiðarafelag verða í dag brúkt til vøggustovubørn.
Nevnast kann, at í mai 2018 vóru 84 børn í ansing á Gjáa og 95 børn í ansing á Brúsa. Talið á Brúsa
hevur til tíðir nærkast teimum 100 (hetta áðrenn útbyggingin bleiv gjørd).
Sáttmáli um leigu er gjørdur við Gøtu Arbeiðarafelag fram til summarferiuna 2019. Men sum skilt,
so er ætlanin at selja húsini, nú feløgini í Gøtu og Leirvík eftir ætlan verða løgd saman til eitt felag.
Kommunan hevur verið í samband við Gøtu Arbeiðarafelag fyri at kunna seg um viðurskiftini
rundanum samanleggingina og einari møguligari sølu av húsinum við Gøtugjógv.
Felagið kunnaði kommununa um, at húsini hjá Gøtu Arbeiðarafelag við Gøtugjógv standa á
sølulista. Húsini eru virðismett til knappar kr. 2.000.000,- . Felagið hevur gjørt av, at kommunan
skuldi hava forkeypsrætt. Kunnað bleiv eisini um, at onkur keypari var áhugaður í húsinum og at
hesin var sinnaður at samstarva við kommununa um møguliga leigu í framtíðini.
Verandi støða:
Brúsi:
-

í verandi løtu eru 84 børn í Brúsa

-

eftir summar feriuna 2019 eru 81 børn í Brúsa

-

13 børn fara í Skúlaspíran í august 2019

Gjái:
-

í verandi løtu eru 75 børn á Gjáa
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-

eftir summarferiuna 2019 eru 70 børn á Gjáa

-

17 børn fara í Skúlaspíran í august 2019

Hetta ger, at støða skal takast til um grundarlag er at halda fram við at leiga húsið hjá Gøtu
Arbeiðarafelag við Gøtugjógv ella roynast skal at gagnnýta verandi hølisviðurskiftir á Gjáa og Brúsa
í mest møguligan mun fram til ein nýggjur stovnur stendur liðugur við Gøtugjógv.
Tá nú íløga er gjørd í Brúsa, sum gera at stovnurin kann taka upp til 100 børn, og tað kann
forsvarast at hava nøkur børn útyvir tey 59, sum dagstovnurin Gjái er normeraður til, so er alt sum
tíðir uppá, at kommunan sum útgangsstøði bjóðar tilboð um ansing í Brúsa. Í øllum førum til ein er
náddur til tey 100 børnini stovnurin er normeraður til.
Sum víst er til omanfyri, verða tað eftir summarferiuna 2019 70 børn á Gjáa. Hetta kemur alt annað
líka at gera, at leypandi til summar feriuna í 2020 kann tykjast sum um at rúm verður fyri teimum
børnunum, sum verða innmeldaði til ansing framyvir og eisini eftir summarferiuna 2019, kunnu
verða upptikin í Brúsa (84 børn nú og 81 børn eftir summarferiuna 2019) og soleiðis brúka tann
høliskapasitet, sum nú er til tøkur har. Sjálvandi er altíð best, at ganga ynskjum hjá foreldrum á
møti, og verður mett at kommunan ger hetta við at veita trygd fyri ansing.
Sum sagt skal havast í huga, at her er bara tikið støði í tølum, sum fyriliggja og eru kend. Tað hevur
áður víst seg, at vit er blivin ovfarin at so nógvar “óvæntaðar” innmeldingar eru komnar leypandi í
árinum. Her er m.a. talan um barnafamiljur, sum flyta til kommununa.

Fíggjarligar avleiðingar:
Kommunan sleppur undan leigukostnaði av hølum

Tilmæli
Mælt verður til, at leigan av húsinum hjá Gøtu Arbeiðarafelag við Gøtugjógv ikki heldur fram eftir
summarferiuna 2019, og at tey børnini, sum verða innskrivaði til ansing framyvir fáa tilboð um
ansing í Brúsa.

Viðtøka Trivnaðarnevndin 21. januar 2019
Mæla til at halda fram við at leiga hølini hjá Gøtu Arbeiðarafelag eftir summarferiuna 2019,
fyri at tryggja, at ansingartørvurin í kommununi verður nøktaður fram til ein nýggjur stovnur
stendur liðugur við Gøtugjógv.
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7/19 Tilmæli - Umbøn um ummæli av sundurbýti av matr. nr. 88a í
Norðragøtu - Framhald 18/00334
Viðgjørt av
1 Byggi - og býarskipanarnevnd
2 Býráðið

Fundardagur
21.01.2019
28.01.2019

Málnr.
4/19
7/19

Journalnr.
19/00128-7
19/00128-7

Málslýsing:
Eysturkommuna hevur móttikið umbøn um ummæli frá umhvørvisstovuni.
Talan er um økið við Blásastovu Norðragøtu.

Til ummælis
Okkara mál nr. 18/00506
Umhvørvisstovan hevur tann 12. juni 2018 fingið umsókn frá Búnaðarstovuni, um
sundurbýti av matr.nr. 88a, í Norðragøtu.
eigari av ognini matr. nr. 88a er:

Føroya Jarðargrunnur

Servituttar sum hvíla á matr. nr. 88a eru:
1 04.07.1961 Festari, Absalon Vilhelm Jacobsen
2 05.11.1975 Skjal um friðing v.m.
3 01.11.1982 Ognartøka
4 20.07.2015 Festibræv til Janus Joensen f. 09.03.1974. Lýst á matr. nr. 88a,
Norðragøta.
Skjalið viðv. eisini matr.nr. 86a og 196b, Norðragøtu.

Umhvørvisstovan fer at biðja Eystur Kommunu um ummæli sambært
§ 20 í Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og
sundurbýti v.m. sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009.
Viðheft er:
Umsókn um sundurbýti, kortavrit o.a.
Viðmerkingar:
Umrødda øki liggur partvís í B øki og K øki í tykkara Byggisamtykt.
Gg: K øki er Fornminni, so friðingarmynduleikin skal eisini hoyrast.

Tjóðsavnið er hoyrt í hesum málið, tey hava givið sítt viðmæli til sundurbýti av matr.
nr. 88a í Norðragøtu.
Ein partur av økinum liggur longu, sum Øki K: Fornminni. Mælt verður til at leggja
alt økið, sum verður sundurbýtt til Øki k: Fornminni
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Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar fíggjarligar avleiðingar
Tilmæli
Umsitingin mælir til at viðmæla sundurbýti av matr. nr. 88a í Norðragøtu.

Ein partur av økinum liggur, sum Øki K: Fornminni. Mælt verður til at leggja alt økið,
sum verður frábýtt til Øki k: Fornminni.

Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. januar 2019
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til viðmæla sundurbýti av matr. nr. 88a í Norðragøtu.
Við atlit til komandi útstykking (omanfyri) verður mælt til at pláss verður lagt av til at breiðka vegin
(Tróndargøta), sum gongur framvið matr. nr. 88a.
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8/19 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 19/00155 - Uppskot til
løgtingslóg um heilsutænanstur í nærumhvørvinum - hoyring
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin
2 Býráðið
3 Fíggjarnevnd

Fundardagur
21.01.2019
28.01.2019
23.01.2019

Málnr.
2/19
8/19
9/19

Journalnr.
19/00155-3
19/00155-3
19/00155-3

Málslýsing:
Soljóðandi uppskot til Løgtingslóg um heilsutænastur í nærumhvørvinum er sent til kommununa til
hoyringar:
Heilsu- og innlendismálaráðið fer við hesum at senda til hoyringar uppskotið til løgtingslóg um
heilsutænastur í nærumhvørvinum.
Endamálið við lógaruppskotinum er at veita borgarum eina betri heilsutænastu í nærumhvørvinum
hjá teimum, enn møguleiki er fyri undir verandi skipan. Við hesi broyting fer eisini at kunna bera til
at gagnnýta avmarkaða starvsfólkatilfeingið og fíggjarliga tilfeingið í heilsuverkinum sum heild
skilabetri, enn møguleiki er fyri sum er.
Størsta nýbrotið við lógaruppskotinum um heilsutænastur í nærumhvørvinum er, at landið yvirtekur
skyldurnar, sum kommunurnar hava sambært lógini um kommunulæknaskipanina. Hetta merkir, at
hereftir verður landið einasti ábyrgdarhavari í kommunulæknaskipanini.
Við hesi broytingini fer at bera til at fara undir eina skipaða menning og nútíðargerð av økinum.
Sambært lógaruppskotinum fær landsstýrismaðurin heimild til at skipa landið í heilsuøkir og at seta
á stovn ein ella fleiri heilsudeplar í heilsuøkjunum. Lógaruppskotið hevur við sær, at tað fer at bera
til at fáa eina meira samtíðarhóskandi, einfalda og smidligari skipan enn galdandi skipan, og harvið
fer eisini at bera til at fáa eitt samvirkandi og samantvinnað heilsuverk. Fyri borgaran fer
lógaruppskotið at merkja, at viðgerðir í størri mun fara at kunna fara fram í nærumhvørvinum hjá
viðkomandi, og harvið verða tilboð um heilsutænastur lættari atkomilig.
Heilsu- og innlendismálaráðið fer við hesum at kunna um, at freistin at senda inn viðmerkingar til
lógaruppskotið er mánadagin, 28. januar 2019 kl. 12:00.

Fíggjarligar avleiðingar:
Um uppskotið til “Løgtingslóg um heilsutænastur í nærumhvørvinum” verður veruleiki, kemur
hetta fyri Eysturkommunu at merkja, at rakstaraútreiðslurnar hjá Eysturkommunu at reka
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Læknamiðstøðina minka ella fella burtur. Á fíggjarætlanini fyri 2019 eru kr. 592.000 setta av á
konto 210 – Kommunulæknaútreiðslur.
Uppskotið leggur annars upp til møguliga leigu av verandi Læknamiðstøð til landið og kemur hetta
at hava ein inntøku við sær, sum ikki hevur verið áður. Lagt verður upp til at Landsverk ger eina
meting av einum hóskandi leigukostnaði

Tilmæli
Umsitingin mælir til, at skipanin verður broytt soleiðis, at kommunurnar fult og heilt yvirtaka
kommunulæknaskipanina ella at landið yvirtekur kommunulæknaskipanina fult og heilt.

Viðtøka Trivnaðarnevndin 21. januar 2019
Mælt verður til, at kommunurnar yvirtaka kommunulæknaskipanina við teimum
víðkaðu tænastunum, sum eru nevndar í uppskotinum til “løgtingslóg um
heilsutænastur í nærumhvørvinum”. Grundgevingin er, at tá landið skipar fyri hesum,
vita vit av royndum, at størru økini altíð eru við yvirlutan, tá almenn tilboð verða
staðsett. Umframt dygd, hevur eisini nærleiki týdning, tá um heilsutænastur ræður.
Við uppskotinum til “løgtingslóg um heilsutænastur í nærumhvørvinum” er ikki í nóg
stóran mun tikið atlit at nærleika.
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. januar 2019
Jóhan Christiansen mælir til at taka undir við tilmælinum hjá hjá trivnaðarnevndini.
Hjalti Dalheim tekur støðu til málið á býráðsfundinum.
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