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9/19 19/00218 Umsókn um farloyvir frá býráðsarbeiðinum í 
Eysturkommunu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 25.02.2019 9/19 19/00218-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Hanna Jensen sum er vald á lista F hevur biðið um farloyvir frá býráðsarbeiðinum í Eysturkommunu 
vegna tað at hon er blivin landsstýriskvinna. 
 
Næst valdur á lista F er Fríðgerð Heinesen. 

 

 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at Fríðgerð Heinesen tekur sæti fyri Hannu Jensen 
[Lagre]  
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10/19 Mál 19/00217 - Val av nevndum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 25.02.2019 10/19 19/00217-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Í sambandi við at Hanna Jensen hevur biðið um farloyvi frá býráðsarbeiðinum, ynskir valbólkurin 
millum Lista C,E og F at nevndir og stýri, sum Hanna var limur í verða valdar av nýggjum.  
 
Valbólkurin velur Fríðgerð Heinesen í allar sessir sum Hanna Jensen hevur, og velur annars somu 
limir sum nú sita í nevndum og stýrum. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Samtykt at Fríðgerð Heinesen tekur allar sessir sum Hanna Jensen hevur havt. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Hjalti Dalheim, Fríðgerð Heinesen, Tollakur Joensen, Árni 
Jacobsen, Hans Mourits Foldbo 
 
 
Atkvøður ímóti: 
Uni Rasmussen 
[Lagre]  
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11/19 Mál 19/00027 Eldrafelagið Fjallið. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.02.2019 14/19 19/00027-3 

2 Fíggjarnevnd 20.02.2019 10/19 19/00027-3 

3 Býráðið 25.02.2019 11/19 19/00027-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá Eldrafelagnum Fjallið. Søkt verður ikki eftir einari ávísari upphædd. 
Eldrafelagið Fjallið fekk 40.000 kr. í stuðli í 2018. Í 2016 og 2017 fekk Eldrafelagið Fjallið 35.000 kr í 
stuðul frá Eysturkommunu. 
 
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: 

Í 2019 eru 320.000 kr. settar av rakstrarkonto 522 “Stuðul til mentan”. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. februar 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 40.000 kr. 
Stuðulin skal av konto “Stuðul til Mentan”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul av konto “Stuðul til mentan”. 
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12/19 Mál 19/00029 Umsókn um stuðul - Reysti 2019. Málslýsing og 
tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.02.2019 15/19 19/00029-2 

2 Fíggjarnevnd 20.02.2019 11/19 19/00029-2 

3 Býráðið 25.02.2019 12/19 19/00029-2 

 
 
 

Málslýsing: 

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

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

550.000 kr. eru settar av á rakstrarkonto 524 “Stuðul til ítrótt”. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. februar 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 100.000 kr. 
Stuðulin skal av konto “Stuðul til ítrótt”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at játta stuðul á 100.000 kr. Stuðulin verður tikin av konto 524 “Stuðul til ítrótt”. 
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13/19 Mál Umsókn um stuðul -Tónleikasamtakið Grót. Málslýsing og 
tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.02.2019 18/19 19/00110-2 

2 Fíggjarnevnd 20.02.2019 15/19 19/00110-2 

3 Býráðið 25.02.2019 13/19 19/00110-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá Tónleikasamtakinum Grót um fíggjarligan stuðul fyri 2019. Tónleikasamtakið 
Grót fylti 20 ár í november 2018.  
 

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.  
 
Stuðulin til Tónleikasamtakið Grót hevur verið áleið 40.000 kr. seinastu árini. Í 2017 var stuðulin tó 
50.000 kr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í 2019 eru 320.000 kr. settar av rakstrarkonto 522 “Stuðul til mentan”. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. februar 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 50.000 kr. 
Stuðulin skal av konto “Stuðul til Mentan”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul av konto “Stuðul til mentan”. 
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14/19 Mál 19/00173 Umsókn um stuðul - Skótalið Leirvíks Páll 2019. 
Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.02.2019 24/19 19/00173-4 

2 Fíggjarnevnd 20.02.2019 16/19 19/00173-4 

3 Býráðið 25.02.2019 14/19 19/00173-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um árligan stuðul til virksemi hjá skótaliðnum Leirvíks Páll.  
Tey søkja um 50.000 kr. í stuðli. Stuðulin verður vanliga brúktur til rakstur og íløgur í útgerð og 
húsið. Partur av stuðlinum í ár fer eftir ætlan til keyp av 4 kano’um.  
 
Í 2016 og 2017 søktu tey um 60.000 kr. í stuðul, og fingið 40.000 kr. í stuðul. Í 2018 søktu tey um 
80.000 kr. í stuðul, sum skuldi brúkast til ein meirkostnað av at ger WC og einari verkætlan við at 
drena og steinseta frammanfyri skótahúsið. Í 2018 fingu tey sostatt 80.000 kr í stuðli 
 
Tað savnast 60 børn/70 ung um í húsinum hvørja viku. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í 2019 eru 320.000 kr. settar av rakstrarkonto 522 “Stuðul til mentan”. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. februar 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 40.000 kr. 
Stuðulin skal av konto “Stuðul til Mentan”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul av konto “Stuðul til mentan”. 
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15/19 Mál 19/00174 Umasókn um stuðul - Losjan Glotti 2019. 
Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.02.2019 25/19 19/00174-2 

2 Fíggjarnevnd 20.02.2019 17/19 19/00174-2 

3 Býráðið 25.02.2019 15/19 19/00174-2 

 
 
 

Málslýsing: 
Umsókn frá Losjan Glotti um stuðul upp á 142.000 kr., til sjónleik, ungdómsvirksemi og 
onnur 
samansjóvandi tiltøk fyri ung og eldri. 
 
Seinastu árini hevur Kommunan veitt Losjuni fylgjandi stuðul: 
 
2018: Søkti um 130.000 kr. og stuðul á 40.000 kr. bleiv veittur  
2018: Søkti um 100.000 kr. og stuðul á 20.000 kr. bleiv veittur 
2017: 40.000 kr um várið  
2017: 15.000 kr. um heysti.  
2017: Losjan Fekk 50.000 kr. í føðingardagsgávu. 
2016: Søkti um 60.000 og stuðul á 40.000 kr. bleiv veittur. 
2015: 40.000 í stuðul 
 
Harumaframt er Losjan Glotti er óbeinleiðis inni í kvøldskúlaskipanini, við upp til 180 tímum 
árliga til leiklistaskúlan.Tvey hold eru á leiklistaskúlanum.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í 2019 eru 320.000 kr. settar av rakstrarkonto 522 “Stuðul til mentan”. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. februar 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 40.000 kr. 
Stuðulin skal av konto “Stuðul til Mentan”. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at tka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul. 
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16/19 Mál 19/00184 Umsókn um stuðul -Víkingur 2019. Málslýsing 
og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.02.2019 27/19 19/00184-2 

2 Fíggjarnevnd 20.02.2019 18/19 19/00184-2 

3 Býráðið 25.02.2019 16/19 19/00184-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul til Ítróttarfelagið Víkingur á 400.000 kr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

550.000 kr. eru settar av á fíggjarætlanini 2019 á konto  524 “Stuðul til Ítrótt”. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. februar 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 400.000 kr. 
Stuðulin skal av konto “Stuðul til ítrótt”. 
Brandur Jacobsen var úti undir viðgerðini.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at játta stuðul á 400.000 kr. Stuðulin verður tikin av konto 524 “Stuðul til ítrótt”. 
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17/19 Tilmæli - Broytingar í býar- og byggisamtyktini fyri 
Eysturkommunu - November 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 14.02.2019 10/19 19/00044-1 

2 Býráðið 25.02.2019 17/19 19/00044-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Býarætlanin fyri Eysturkommunu má broytast.  
 
Her verður víst til uppskot til Býarætlan fyri Eysturkommunu dagfest. 20.11.18.  
 
 
Broyting í byggisamtyktini fyri Leirvík fyri matriklarnar: 
332, 361, 130, 128d og 128g 
 
Lýsing, verandi støða: 
Nevndu matriklar liggja sum: Miðstaðarendamál A.  
 
Lýsing um broytingina: 
Nevndu matriklar verða broyttir til: 
Almennir stovnar E.  
 
Broyting í byggisamtyktini fyri Leirvík fyri matrikul: 
Partur av 147d 
 
Lýsing, verandi støða: 
Nevndi matrikul liggur sum: Frílendi H.  
 
Lýsing um broytingina: 
Partur av nevnda matrikul verður broyttur til: 
Sethúsaøki B.  
 
 
Broyting í byggisamtyktini fyri Norðragøtu fyri matrikul: 
187a 
 
Lýsing, verandi støða: 
Nevndi matrikul liggur sum: Havnaøki D.  
 
Lýsing um broytingina: 
Ein partur av nevnda matrikul verður broyttur til: 
 
G2:Neysta- og vinnuøki við serstakari byggisamtykt.  
6. Neystaøkið G2, íroknað Tyrlhúsgrundin og suðureftur, millum Tollaksgøtu og Tróndargøtu 
verður umfatað av eini serstakari byggisamtykt, sum víst í kortskjal og tekst niðanfyri:  
 

1. Grundøkið, ið eru umfatað av serstøku byggisamtyktini, er partur av matrikul 187a í 
Norðragøtu.  
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2. Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn í einari hædd við nýttum lofti og ikki hægri enn 5,50 
m til mønuna, mált grá gólvinum í neystinum. Hæddin á gólvinum, verður ásett av 
byggimyndugleikanum.  

 
 
 
Broyting í byggisamtyktini fyri Norðragøtu fyri matrikul: 
Part av 109a og vegin a 
 
Lýsing, verandi støða: 
Nevndi partur, av matriklinum, liggur sum: Fríøki H.  
 
Lýsing um broytingina: 
Parturin av nevnda matrikul, verður broyttur til: 
Sethúsaøki B.  
 
Broyting í byggisamtyktini fyri Gøtugjógv fyri matriklarnar: 
35 og 26 
 
Lýsing, verandi støða: 
Nevndu matriklar liggja sum Miðstaðarendamál A.  
 
Lýsing um broytingina: 
Nevndu matriklar verða broyttir til: 
Almennir stovnar E.  
 
Vísandi til mál nr. 17/00339, har tað 21 juni 2018 bleiv samtykt at:  
“Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd við nýttum lofti, neysti skal hava mønu, sum 
er á miðjuni á takinum, og hægsta punkt á mønuni, má ikki fara meir enn 0,5m upp um kotuna, 
sum er ájavnt við vegnum á Tróndargøtu”. 
 
Um hetta mál verður samtykt, fellur samtyktin viðv. eini hædd á 0,5 m upp um vegkotu burtur og 
hæddirnar á neystinum kunnu verða upp til 5.5 metur.  

 
Víst verður til tekning dagfest 4-12-2018.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Fíggjarligu avleiðingar eru mettar til 20.000 kr., tað fevnir um broyting í tekningum og kostnaður til 
Umhvørvisstovuna.  
 

 

 

 
 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 23. november 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin tekur málið av skrá og koyrir tað aftur til viðgerðar.  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at broyta byggisamtyktina.  
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Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 10. december 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at broyta byggisamtyktina soleiðis at  

- Neystini í Tyrlhúsgrundini og neyst nr. 1 til 6) kunnu hava eina hædd á 5,2 m 

upp til mønuna.  

- Neystini frá 7 til 10 kunnu hava eina hædd á 5,5 m mønuna. 

- Neystini frá nr. 11 til 16 kunnu hava eina hædd á 7 m til mønuna. 

(Víst verður til tekning dagfest 08.10.2018). 

Viðtøka Vinnunevndin 14. februar 2019 
Gudny Langgaard og Fríðgerð Heinesen taka støðu til málið á býráðsfundinum.  
Hjalti Dalheim mælir til at neystini upp til 6 metrar. 
 
[Lagre]  
 
Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Fyrst bleiv atkvøtt um broytingina av matr. nr. 187a í Norðragøtu, og Árni Jacosen 
legði fram broytingaruppskot. 
  
“At tikið veður undir við undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini, við tí 
broyting at neystini nr. 1-6 verða 5,5 metrar upp til mønuna og neystini nr. 7-10 verða 
6 metrar upp til mønuna.” 
 
Atkvøður fyri: 
Tollakur Joensen, Árni Jacobsen, Fríðgerð Heinesen, Hjalti Dalheim, Hans Mourits 
Foldbo 
 
Atkvøður ímóti: 
Jóhan Christinasen 
 
Akvøður blankt: 
Uni Rasmussen 
 
Síðan bleiv atkvøtt um hinar broytingarnar í byggisamtyktini, og bleiv tað einamælt 
samtykt. 
[Lagre]  
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18/19 Mál 10/00313 Bussleið í Eysturkommunu. Málslýsing og 
tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 14.01.2019 3/19 19/00054-28 

2 Vinnunevndin 14.02.2019 7/19 19/00054-28 

3 Fíggjarnevnd 20.02.2019 12/19 19/00054-28 

4 Býráðið 25.02.2019 18/19 19/00054-28 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur verið í samráðingum við AP Busskoyring um nýggjan sáttmála um Eysturleiðina, 
og her bleiv ein semja gjørd um upphæddina. Sáttmálin fyriliggur í hesum málinum, saman við 
skjali 1, sum er ferðaætlanin. 
 
Umsitingin metir, at upphæddin í sáttmálanum er samsvarandi við upphæddina sum er blivin sett 
av á rakstarkonto 713 á fíggjarætlanini 2019. Hetta skal skiljast á tann hátt, at vanliga ferðaætlanin, 
sum virkar vanligar yrkadagar, tá børn eru í skúla, fer at kosta 1.900.000 kr. árliga + mvg. 
Harafturat verður avtala gjørd, sbrt § 6 í sáttmálanum, at koyrt verður vanligar yrkadagar í ferium, 
tá skúlarnir eru stongdir, tó við færri túratali. Prísurin á hesum síðsta fer altíð at broytast frá ár til 
ár.    
 
Umsitingin hevur seinastu árini ikki fingið fráboðanir at um, at bussurin skal koyra aðrar leiðir ella 
at bussurin koyrir ov fáar túrar. Sostatt metir umsitingin, at Eysturleiðin er komin í eina góða legu, 
sum borgarin er nøgdur við. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

2.150.000 eru settar av rakstrarkonto 713 (bussleiðin) á fíggjarætlanini 2019. 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 14. januar 2019 
Vinnunevndin tekur málið upp aftur á næsta fundi. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 14. februar 2019 
Vinnunevndin mælir til at bjóða Eysturleiðina út yvir ein sáttmála á 7 ár.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Meirlutin Gudny Langgard og Hjalti Dalheim mæla til at taka undir við tilmælinum hjá 
vinnunevndini. Minnilutin Jóhan Christiansen mælir til at taka undir við tilmælinum hjá 
umsitingini. 
 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at gera ein 3-ára sáttmála við AP busskoyring, sambært nýggja sáttmálanum sum 
fyriliggur í hesum málinum. 
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Viðtøka Býráðið 25. februar 2019 
Einmælt samtykt at góðkenna fyriliggjandi sáttmála í eitt 2-ára tíðarskeið. 
[Lagre]  
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