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19/19 Mál 19/00057 Miðstaðarøkið á Oyruni í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 14.01.2019 5/19 19/00057-10 

2 Vinnunevndin 14.02.2019 9/19 19/00057-10 

3 Fíggjarnevnd 20.02.2019 14/19 19/00057-10 

4 Fíggjarnevnd 21.03.2019 21/19 19/00057-10 

5 Býráðið 25.03.2019 19/19 19/00057-10 

 
 
 

Málslýsing: 

Í sambandi við at hetta málið er umrøtt fleiri ferðir og samskifti hevur verið við við áhugaði í 
økinum, verður málið lagt fyri nevnd.  
Eysturkommuna hevur fingið uppskot til upp á vegaføringar frá Mortansstovubrúnni og yvir á 
Oyruna (uppskot A & B), har hædd er tikin fyri ymiskum vinnuvirksemi. 
 
Eysturkommuna hevur harumframt tríggjar umsóknir um vinnuvirksemi á Oyruni. T.e. fylgjandi 
mál: 

• Mál 13/00406 

• Mál 13/00413 (handil) 

• Mál 18/00348 

 
Ískoyti 11. Januar 2019 
Málið var umrøtt á býráðsfundi 13. desember 2018. 
Harumframt er áheitan komin frá trimum býráðslimum, Hjalti Dalheim, Uni Rasmussen og Brandur 
Jacobsen. Her verður m.a. skotið upp, at visualisering/skitsur verða gjørdar av hvussu Oyran kann 
síggja út eftir ávísum fyritreytum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ískoyti 11. Januar 2019 
Ongin upphædd er sett av til tekningar frá t.d. teknistovu ella arkitekti. 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 14. januar 2019 
Vinnunevndin mælir til, at umsitingin arbeiðir víðari við ætlanunum fyri miðstaðarøki, 
og samskiftir við áhugapartar um tekningar og staðseting av bygningum. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 14. februar 2019 
Vinnunevndin mælir til at Ósbjørn Jacobsen ger uppskot yvir Oyruna, har ein 
matvøruhandil er staðsettur og har Fiskavirkið hevur møguleika at víðka. 
Vinnunevndin mælir til at eykajáttan verður veitt til endamálið.  

Tilmæli 
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Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan á kr. 150.000,00 til endamálið. Peningurin 
verður tikin av innistandandi 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
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20/19 Mál 19/00179 Umsókn um stuðul til G! Festival 2019. 
Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.03.2019 33/19 19/00179-2 

2 Fíggjarnevnd 21.03.2019 22/19 19/00179-2 

3 Býráðið 25.03.2019 20/19 19/00179-2 

 
 
 

Málslýsing: 

G! Festivalurin søkir, eins og undarfarin ár, kommununa um Kr. 200.000 í stuðli til 
G! Festival 2019. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

200.000 kr. eru settar av til endamálið á konto 518 (Ymisk mentanartiltøk). 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. marts 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 200.000 kr. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
Peningurin verður tikin av konto 5.24.13.510-30 (Ymisk mentanartiltøk) 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul á 200.000 kr. til G! Festivalin 2019 
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21/19 Mál 19/00201 Eykajáttan til sparkivøllin í Syðrugøtu 2019. 
Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 11.02.2019 32/19 19/00201-2 

2 Fíggjarnevnd 20.02.2019 19/19 19/00201-2 

3 Fíggjarnevnd 21.03.2019 23/19 19/00201-2 

4 Býráðið 25.03.2019 21/19 19/00201-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Í heyst skrædnaði partar av graslíkinum á sparkivøllinum í Syðrugøtu. Av hesi 
orsøk blivu 200.000 kr. settar av til endamálið á fíggjarætlanini 2019. 
 
Tilboð er komið inn á 392.600,00 kr. at leggja nýtt graslíkið á, og av hesi orsøk krevst eina 
eykajáttan á góðar 200.000 kr.  Samanborið við eldri tilboð sum er innkomið, er fermetraprísurin 
væl lægri í hesum tilboðnum. 
 
Tilboðið er upp á graslíkisvøll uttan gummigranulat.   
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 11. februar 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til eina eykajáttan á 200.000 kr. til sparkivøllin 
í Syðrugøtu. 

 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. februar 2019 
Einmælt samtykt at biðja um fleiri tilboð áðrenn støða verður tikin til máli 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka av tilboðið 1 frá IDE-møblum (við shockpad),og veita 
eykajáttan á 100.000,00 kr. Peningurin verður tikin av innistandandi. 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini tann 21. mars 2019 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan á 200.000 kr. til sparkivøllin í Syðrugøtu. 
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22/19 Tilmæli - Umsókn um byggiloyvi til bilhús - matr. 104h í 
Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd   19/00225-5 

2 Býráðið 25.03.2019 22/19 19/00225-5 

3 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.03.2019 9/19 19/00225-5 

4 Býráðið   19/00225-5 

 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið eina umsókn um loyvi at byggja bilhús á matr. nr. 104h í Syðrugøtu 
.  
 
Bilhúsið liggur á mark, tí má byggimyndugleikin geva frávik, um loyvi kann gevast til hetta.  
 
Tekniska umsiting hevur viðgjørt umsóknina, og tað byggitekniska er í ordan.  
Hoyringsskriv er sent til granna og grannin viðmælir eisini hesa bygging.  
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at geva frávik frá byggilinjuni á matr. nr. 104h í Syðrugøtu og ganga umsóknini 
á møti.  
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23/19 Mál 19/00242 Kostnaður av skúrum við Lugarið. Málslýsing og 
tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 11.03.2019 14/19 19/00242-1 

2 Fíggjarnevnd 21.03.2019 24/19 19/00242-1 

3 Býráðið 25.03.2019 23/19 19/00242-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Í samb. við mál 12/00369 (umsókn um byggiloyvi til neyst skúrar, lugari v.m. við bátahylin í Leirvík), 
kundu borgarar í Eysturkommunu søkja um at keypa neyst og skúrar við bátahylin í Leirvík.  
 
Hetta málið dróg út, og í 2016, fingu tey sum høvdu sett seg á listan yvir at keypa skúr, skriv frá 
kommununi, um tey enn vóru áhugaði. Tá svaraðu tríggir borgarar aftur, at tey vóru enn áhugaði í 
at keypa skúr. 
 
Seint á heysti 2018 bleiv Lugarið, saman við skúrunum, liðugt, og tann 28. Januar 2019 tók býráðið 
avgerð um, at skúrarnir skulu seljast fyri kostnaðarprís, sum er 180.000 kr. pr. stk. 
Harumframt samtykti býráðið, at um hesin prísurin vísir seg at vera somikið langt frá 
marknaðarprísinum, og skúrarnir ikki verða seldir, verður mælt til at endurskoðað søluprísin. 
 
Umsitingin hevur sett seg í samband við teir tríggjar borgararnar sum vóru eftir á listanum, og teir 
ynskja ikki at keypa skúr fyri kostnaðarprísin. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 11. marts 2019 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, tó við einum minstaprísi á 
100.000 kr.  
Vinnunevndin mælir samstundis til, at tað lægsta av teimum 4 hægstu boðunum, 
verður søluprísurin fyri allar 4 skúrarnar. Um so er at fleiri av boðunum eru líka, 
verður lutakast millum hesi.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndin. 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Tollakur Joensen sett fram broytingaruppskot: 
 
Skúranir verða ikki lýstir til sølu, men leigaðir út fyri kr. 750,00 kr. um mánaðin 
(íroknað mvg) hvør, við nærri treytum. Prísinir skulu prístalsregulerast 5. hvørt ár.  

Tilmæli 

Mælt verður til at bjóða skúrarnar fyri hægstbjóðandi, við einum minstaprísi á 50.000 kr. pr. skúr.  
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Fyrst bleiv atkvøtt um broytingaruppskoti hjá Tollak Joensen og atkvøt bleiv soleiðis 
 
Atkvøður fyri: 
Tollakur Joensen 
 
Atkvøður ímóti: 
Jóhan Christiasen, Uni Rasmussen, Hjalti Dalheim, Fríðgerð Heinesen, Gudny 
Langgaard, Árni Jacobsen, Hans Mourits Foldbo, Per Martin Gregersen. 
 
Jóhan Christinsen hevði tí viðmerking, at um skúranir ikki verða seldir so skulu teir 
leigast út. 
 
Síðani bleiv atkvøtt um tilmæli hjá vinnunevdini og fíggjarnevndini, og atkvøtt bleiv 
soleiðis: 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiasen, Gudny Langgaard, Uni Rasmussen, Hjalti Dalheim, Fríðgerð 
Heinesen, Árni Jacobsen, Hans Mourits Foldbo, Per Martin Gregersen. 
 
Atkvøður blankt: 
Tollakur Joensen 
[Lagre]  
 
  



Síða 10 av 19 
 

24/19 Frágreiðing og tilmæli til mál nr. 19/00243 - Útistova á 
niðaruhædd í Gøtubrá 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Trivnaðarnevndin 11.03.2019 4/19 19/00243-1 

2 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.03.2019 12/19 19/00243-1 

3 Fíggjarnevnd   19/00243-1 

4 Fíggjarnevnd 21.03.2019 25/19 19/00243-1 

5 Býráðið 25.03.2019 24/19 19/00243-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Síðani vit tóku ein part av kjallaranum í Gøtubrá til demensdeild, hevur Dagtilhaldið 

í kommununi havt vánaligar umstøður. T.v.s. at umstøðurnar er verri enn vit 

væntaðu, tá vit gjørdu broytingarnar. Eitt nú eru ljóðviðurskiftini blivin verri, nú 

dragihurð er sett upp, sum deilir rúmið upp í tvey. Tað jaliga er, at tað koma so 

mikið nógv fólk til Dagtilhaldi, at hølini er blivin trengri enn vit høvdu væntað. 

Vit hava kannað, hvat so er at gera. Ein loysn er at gera eina útistovu afturat á 

norðara enda í kjallarinum - sí tekningar og kostnaðarmeting. Talan er um eina 

heita útistovu, so hon kann brúkast alt árið.  

Kostnaðarmeting fyri upphitaða útistovu í Gøtubrá. 
 
Samlaða metingin frá eksternum ráðgeva fyri omanfyristandandi er: 579.000,-kr 
u/mvg 
 
Samlaða metingin hjá Teknisku umsiting liggur millum 497.000,-kr u/mvg og 
590.000,-kr u/mvg 
 

Við í kostnaðarmetingini er: 
- Hándverkaraútreitslur 
- 15% projektering 
- 10% óvæntað 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eingin peningur er setta av til ætlanina á Fíggjarætlanini 2019 og er neyðugt við eykajáttan um 
arbeiðið skal gerast 

 

Tilmæli 

Uppskotið til útistovu í kjallarhæddini á Gøtubrá er viðgjørt í teknisku umsiting í kommununi og 

verður mælt til at arbeiðið verður gjørt sambært tekningum og kostnaði frá eksternum 

ráðgeva.  
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Viðtøka Trivnaðarnevndin 11. marts 2019 
Trivnaðarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini. Samstundis mælir 
Trivnaðarnevndin til, at umsitingin, saman við fakkunleika á staðnum, tekur atlit til, at 
broytingarnar á staðnum eisini koma húsfólkinunum á demensdeildini til góðar.  
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá trivnaðarnevndini 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá trivnaðarnevndini og byggi- og 
býarskipanarnevndini, og veita eykajáttan á kr. 650.000,00 til arbeiði. Peningurin 
verður tikin av innistandandi. 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Mælt verður til at bjóða arbeiðið út og gjørt verður ein eykajáttan til hetta. 
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25/19 Tilmæli til mál 19/00253 - Eykajáttan mars 2019 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd   19/00253-2 

2 Býráðið 25.03.2019 25/19 19/00253-2 

3 Fíggjarnevnd 21.03.2019 27/19 19/00253-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til hjál. yvirlit yvir íløgur fyri mars 2019. 
 
Íalt eru eykajáttaninar á 8.920.000,00 harav 550 t.kr. eru til rakstur og restin er íløgur. Talan er fyri 
tað mest um játtanir sum vóru givnar í fjør og har arbeiðið er byrja ella umbiðið. Men nakrar av 
eykajáttanunum eru ikki játtaðar fyrr, men vóru avtalaðar í sambandi við fíggjarætlanina fyri 2019. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samlaðu íløgurnar hækkað við 8.370.000,00 kr. og rakstrarútreiðslurnar hækkað við 550 t.kr. Av tí 
at tað fyri tað mesta eru íløgur sum verða fluttar frá 2018 til 2019 hevur hetta ikki stórvegis ávirkan 
á gjaldføri hjá kommununi í mun til framskrivingarnar fyri fíggjarætlanina fyri 2019, men RLÚ vil 
sjálvandi minkað samsvarandi eykajáttanunum. Gjaldføri hjá kommununi er gott og eykajáttaninar 
kunnu tískil takast av innistandandi. 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Samtykt taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiasen, Gudny Langgaard, Uni Rasmussen, Hjalti Dalheim, Fríðgerð 
Heinesen, Árni Jacobsen, Hans Mourits Foldbo, Per Martin Gregersen. 
 
Atkvøður ímóti: 
Tollakur Joensen. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at veita eykajáttanir sum víst í hjál. yvirliti t.e 8.370.000,00 kr. til íløgur og 550 
t.kr. til rakstur 
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26/19 Tilmæli - Broyting av byggisamtykt Undir Gøtueiði 2019 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.03.2019 11/19 19/00263-1 

2 Býráðið 25.03.2019 26/19 19/00263-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Vísandi til møguligar verkætlanir, sum skulu í gongd, er neyðugt at broyta byggisamtyktina fyri eitt 
ávíst økið Undir Gøtueiði.  
 
Partur av økið H: frílendi og J: Landbúnaðarøki verður broytt til øki D: Havnaøki, víst verður til 
viðfestu tekning.  
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

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

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at broyta byggisamtyktina fyri økið Undir Gøtueiði, frá øki H: frílendi og J: 
Landbúnaðarøki til øki D: Havnaøki.  
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27/19 Tilmæli - Felags reinsiverk til útstykking í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.03.2019 13/19 19/00274-1 

2 Fíggjarnevnd 21.03.2019 28/19 19/00274-1 

3 Býráðið 25.03.2019 27/19 19/00274-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við útstykingina, sum skal gerast í Norðragøtu, hevur umsitingin saman 
við ráðgevinum arbeitt við einum møguligum reisiverki, sum skal binda kloakk 
leiðinganar til nýggju stykkini í Norðragøtu.  
 
Um hetta skal gerst, má man seta tveir tangar niður, hesir tangar kunna taka upp til 
91 húsarhald. Tað er nokk til øll 3 byggistig.  
- Byggistig 1, gevur 26 grundstykkir.  

- Byggistig 2 gevur 57 grundstykkir. 

- Byggistig 3 gevur samla 87 grundstykkir. 

 
Kostnaðurin fyri hesa verkætlan er 1.900.000 kr. Tá er prosjektering og ráðgeving 
við.  
Um man deilir tað við 87, gevir tað 21.840 kr. Tað kundi verði eitt íbindingargjald, 
sum kommunan leggur á stykkini.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Játtanin til verkætlanina ”Útstykking í Norðragøtu” er 8 mió. Tá er Reinsiverk ikki 
við.  
Reinsiverki er mett til at kosta 1.900.000 kr. Um tað skal gerast, má ein eykajáttan 
til.  
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður frá at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. Mælt verður samstundis 
til at kanna málið nærri, fyri møguliga at gera felags reinsiverk seinni. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 

Tilmæli 

Tilmæli frá umsitingini er at hava reinsiverk við í útbjóðingini og geva eina 
eykajáttan, um tørvur er á tí.   
Mælt verður eisini til at áseta eitt íbindingargjald á hvørt grundstykki, kostnaðin fyri 
íbindingargjaldi, skal ásetast, tá samlaði kostnaðurin fyri reinsiverki er staðfestur.  
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Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
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28/19 Tilmæli - Byggisamtykt - Neystaøki í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.03.2019 14/19 19/00283-2 

2 Býráðið 25.03.2019 28/19 19/00283-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Ásetingin fyri Neystaøki í Norðragøtu skal broytast.  
 

Broyting í byggisamtyktini fyri Eysturkommunu 

 
 
Ískoyti til:  § 15. Ásetingar fyri økið G2: Neysta- og vinnuøki við serstakari 

byggisamtykt. 
Stk. 6   Neystaøkið G2, íroknað Tyrlhúsgrundin og suðeftir, millum Tollaksgøtu og 
Tróndargøtu 

verður  umfatað av eini serstakari byggisamtykt sum víst í kortskjali og 
støðumynd av neystaøki í Norðragøtu, tekning nr. A.1 og tekstin niðanfyri: 
 

1. Grundøkið, ið eru umfatað av serstøku byggisamtyktini, er partur av matrikul 187a 

í Norðragøtu. 

 

2. Neyst í Tyrlhúsgrundini, víst á kortskjali og støðumynd av neystaøki í Norðragøtu, 

tekning nr. A.1, mugu ikki verða bygd í meira enn í einari hædd, við nýttum lofti og 

ikki hægri enn 5,50 m til mønuna mált frá gólvinum í neystinum.  

 

3. Neyst í øki 1, víst á kortskjali og støðumynd av neystaøki í Norðragøtu, tekning nr. 

A.1, mugu ikki verða bygd í meira enn í einari hædd, við nýttum lofti og ikki hægri 

enn 5,50 m til mønuna mált frá gólvinum í neystinum.  

 

4. Neyst í øki 2, víst á kortskjali og støðumynd av neystaøki í Norðragøtu, tekning nr. 

A.1, mugu ikki verða bygd í meira enn í einari hædd, við nýttum lofti og ikki hægri 

enn 6,00 m til mønuna mált frá gólvinum í neystinum.  

 

5. Neyst í øki 3, víst á kortskjali og støðumynd av neystaøki í Norðragøtu, tekning nr. 

A.1, mugu ikki verða bygd í meira enn í einari hædd, við nýttum lofti og ikki hægri 

enn 7,00 m til mønuna mált frá gólvinum í neystinum.  

 

Hæddin á gólvinum, verður ásett av byggimyndugleikanum. 
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Fíggjarligar avleiðingar: 

 

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

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. marts 2019 
Mælt verður til at taka undir við tilmælinum hjá umsitigini. 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. Við tí ískoyti 
at neystini kunnu í mesta lagi verða 10,5 metrar lang, og at byggilinjan verður sett av 
kommununi.  
 
Atkvøður fyri: 
Tollakur Joensen, Uni Rasmussen, Hjalti Dalheim, Fríðgerð Heinesen, Árni 
Jacobsen, Hans Mourits Foldbo, Per Martin Gregersen. 
 
Atkvøður blankt: 
Jóhan Christiansen. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at broyta byggisamtyktina fyri  “Neystaøkið G2, íroknað Tyrlhúsgrundin og 

suðeftir, millum Tollaksgøtu og Tróndargøtu”, eftir lýsingini í tekstinum omanfyri.  
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29/19 Umsókn um at sleppa frá sum skúlastýrislimur 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 25.03.2019 29/19 19/00290-2 

2 Býráðið   19/00290-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Ove Heinesen sum er valdur sum foreldraumboð í skúlastýrið, hevur biðið um at sleppa frá sum 
skúlastýrislimur.  
 

Mannagongdin er, at foreldraumboðini eru vald fyri valskeiðið og skulu søkja 
Kommunustýrið um at loyvi at siga sessin frá sær. Sambært § 51, stk. 4 í 
fólkaskúlalógini, so kunnu foreldraumboðini ikki krevja at sleppa frá sum 
skúlastýrislimur í valskeiðnum, uttan so at barn/børn hjá viðkomandi verða 
útskrivað úr skúlanum í valskeiðnum. 
  
Viðkomandi hevur tó møguleika sambært § 26 í kunngerð nr. 86 frá 6. oktober 
2008  um at velja foreldraumboð í skúlastýrið at venda sær til Kommunustýrið við 
umbøn um, orsakað av persónligum viðurskiftum, at sleppa undan at verða í 
skúlastýrinum.  Ásett er, at kommunustýrið eftir áheitan kann gera av, at 
foreldraumboð av persónligum ávum kann sleppa undan at vera foreldraumboð í 
skúlastýrinum. 
 
Næst valdi til skúlastýri er Arni Zachareassen, Norðragøta. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 25. marts 2019 
Einmælt samtykt at ganga umsóknini frá Ova Heinesen á møti. 
[Lagre]  
 
 
 
 
 
 

 
fundurin lokin kl. 22.30 

 
 
 

Tilmæli 
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