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57/19 Aftur úr farloyvi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 30.09.2019 57/19 19/00545-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Tann 25. februar 2019 tók Fríðgerð Heinesen sæti í býráðnum fyri Honnu Jensen, sum er vald á 
lista F.  
 
Hanna Jensen hevur boðað frá at hon nú tekur sæti aftur sum býráðslimur í Eysturkommunu.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at Hanna Jensen tekur sæti aftur í býráðnum. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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58/19 Val av Nevndum 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 30.09.2019 58/19 19/00546-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Í sambandi við at Hanna  Jensen hevur boðað frá at hon tekur sæti aftur í býráðnum, ynskir 
valbólkurin millum lista C,E og F at nevndir og stýri, sum Fríðgerð Heinesen hevur verið limur í 
verða valdar av nýggjum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Valbólkurin millum lista C,E og F velur Hannu Jensen í allar sessir í nevndum og 
stýrum sum Fríðgerð Heinesen hevur havt, og velur annars somu limir sum nú sita í 
nevndum og stýrum. 
 
Listi A velur somu limir sum nú í allar nevndir og stýrir.  
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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59/19 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 

6 Fíggjarnevnd 25.09.2019 51/19 19/00057-10 

7 Býráðið 30.09.2019 59/19 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 

Tilmæli 

 



Síða 6 av 23 
 

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.  
 
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. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð. 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt eins og við 1.viðgerð 
[Lagre]  
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60/19 Mál 19/00413 uppmáting við dronu av havnalagnum í Leirvík. 
Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 13.06.2019 22/19 19/00413-1 

2 Fíggjarnevnd 20.06.2019 50/19 19/00413-1 

3 Býráðið 24.06.2019 53/19 19/00413-1 

4 Fíggjarnevnd 25.09.2019 53/19 19/00413-1 

5 Býráðið 30.09.2019 60/19 19/00413-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við mál 19/00199 (Umsókn um loyvi at gera skrivstovubygning og og íbúðir)  ynskti 
Vinnunevndin at  visualisera í 3D, hvørja ávirkan bygningurin hevur á økinum og hvussu útsýnið 
m.a. norður í Djúpini ávirkast. 
 
Ein fyritøka hevur givið tilboð upp á at máta alt havnalagið í Leirvík av við dronu. Kostnaðurin fyri 
uppmátingina er 79.000 kr. + mvg.  

Endamálið við dronu er at gera 3D tilfar, sum kann brúkast til støðutakan av ymsum málum, 
serliga innanfyri bygging og býarskipan. Við hesum tilfari ber eitt nú til at staðfesta, um útsýni 
ávirkast av einum ætlaðum bygningi, ella hvussu ein nýbygging tekur seg út í 
lendinum/nærumhvørvinum.  
 
Bygningurin í mál 19/00199 er ikki tann einasti bygningurin sum er í umbúna á økinum. 
Visualisering av Kráartanga er eisini við í tilboðnum, og tá møguligir vinnubygningar skulu 
gerast har, so klára vit eisini at visualisera teir á sama hátt. 
Harumframt er umsókn um stóran bygning við gomlu ferjuleguna komin inn (mál 19/00417 

Umsókn um vinnustykki til gistingarhús). 

 
Viðmerkjast skal eisini, at tær umsóknir sum eru innkomnar halda seg til loyvdu hæddina í 
byggisamtyktini fyri økið. Loyvda hæddin er 10 metrar. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin upphædd er sett av til endamálið á fíggjarætlanini 2019. 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 13. juni 2019 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum, og mælir til at veita eina eykajáttan á 
100.000 kr. til endamálið. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 20. juni 2019 

Tilmæli 

Mælt verður til at taka av tilboðnum og veita eina eykajáttan á 100.000 kr. til endamálið. Orsøkin 
til upphæddina á 100.000 kr. er, at væntast skulu eyka útreiðslur til viðger av teimum data vit fáa 
frá fyritøkuni. 
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Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini, og veita 
eykajáttan á 100.000,00 kr. peninurin verður tikin av innistandandi. 
 
Viðtøka Býráðið 24. juni 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt eins og við 1.viðgerð 
[Lagre]  
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61/19 Tilmæli - Ferðslugrannskoðan í Eysturkommunu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið   19/00509-3 

2 Fíggjarnevnd 25.09.2019 54/19 19/00509-3 

3 Býráðið 30.09.2019 61/19 19/00509-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur móttikið fleiri skriv frá borgarum í kommununi viðv. ferðslutrygd.  
(Sí viðfest skriv).   
 
Umsitingin hevur verið í samband við Ráðið fyri Ferðslutrygd, tey hava mælt okkum 
til at tosa við eina fyritøku, sum arbeiðir við ferðslu og trygdargrannskoðan. 
Vit hava tosa við eina fyritøku, tey kundi ikki geva ein fastan prís, fyrr enn tey høvdu 
kannað viðurskiftini nærri.  
 
Tískil er ein møguleiki at vit fáa tey henda veg at hyggja eftir vegunum í Eysturkommunu, 
síðani kunnu tey geva ein prís uppá arbeiðið.  
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Forkanningarnar og byrjan uppá arbeiðið eru í fyrstu atløgu mettar til at kosta áleið 
100.000 kr.  
 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan á 100.000,00 kr. til at gera 
trygdargrannskoðan. Peningurin verður tikin av verandi íløgujáttan til vegir. 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at man fær omanfyrinevndu fyritøku at hyggja uppá vegir og umstøður 
í  kommununi, fyri síðani at geva ein fastan prís uppá hvat grannskoðanin kostar.  
 
05.09.2019 Fundarsamtykt – Ferðslunevnd:  
Ferðslunevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini, um at gera eina 
ferðslu og trygdargrannskoðan í kommununi.  
 
Ferðslunevndin mælir eisini til at man ásetur hámarksferðina í Eysturkommunu til 30 km/t. 
Skeltingin skal gerast í samráð við Politi í Føroyum.  
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62/19 Tilmæli - Umsókn um at keypa eitt øki afturat verandi 
grundstykki matr. nr. 395x 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.09.2019 26/19 19/00510-2 

2 Fíggjarnevnd 25.09.2019 55/19 19/00510-2 

3 Býráðið 30.09.2019 62/19 19/00510-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur móttikið ein fyrispurning um keyp av jørð í Leirvík. 
 
Ánarin av matr. nr. 339x hevur spurt um tað er møguligt at keypa 100 – 200 fermetrar afturat 
stykkinum eystureftir.  
 
Eftir ætlanini hjá kommununi, skal eitt grundstykki gerast har.   

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar. 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 20. september 2019 
Byggi – og Býarskipanarnevndin mælir til taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum byggi- og býarskipanarnevndini 
 
Gudny Langgaard var úti undir viðgerðini vegna ógegni. 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at selja hesa jørð til ánarin av matr. nr. 339x, av tí grund, at eitt grundstykki 
skal gerast á økinum.  
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63/19 Tilmæli - Umsókn um uppískoytisstykki á matr. nr. 360 í 
Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.09.2019 27/19 19/00513-2 

2 Fíggjarnevnd 25.09.2019 56/19 19/00513-2 

3 Býráðið 30.09.2019 63/19 19/00513-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Ánarin av matr. nr. 360 í Leirvík hevur spurt um tað er møguligt at keypa tann partin av stykkinum, 
sum er millum vegin og matr. nr. 360.  
 
Í samband við útstykkingina í Leirvík, bleiv innkoyringin til stykkið á matr. nr. 360 flutt.  
Tey ynskja at keypa nevnda økið, tí tað er ein partur av innkoyringini og annars fyri at fríðka um. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar. 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 20. september 2019 
Byggi – og Býarskipanarnevndin mælir til taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá bygg- og 
býarskipanarnevndin. 
 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsókn um keyp av jørð, sum er millum veg og matr. nr. 360 í  Leirvík 
á møti. 
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64/19 Tilmæli - Umvæling av skúlanum við Gøtugjógv 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 16.09.2019 67/19 19/00519-4 

2 Fíggjarnevnd 25.09.2019 57/19 19/00519-4 

3 Býráðið 30.09.2019 64/19 19/00519-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Í rúma tíð hevur verið arbeitt við at gera umstøðurnar hjá lærarum í Gøtu skúla betri. Í hesum 
sambandinum hevur umsitingin saman við skúlastjóra og Fuglark arbeitt við einari loysn at betra 
um umstøður til lærarastovu, lærarafyrireiking og WC viðurskifti.  
 
Saman komi vit fram til eina loysn, sí tekning, dagfest 06.06.2019.  
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

3.000.000 kr. eru settar av í fíggjarætlanini fyri 2019 og kostnaðarmetingin fyri hesa verkætlan er 
mett til 4.500.000 kr.  

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 16. september 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at seta eina nøktandi 
upphædd av til endamálið á fíggjarætlaini 2020. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at seta arbeiði í gongd og seta eina nøktandi upphædd av til endamálið á 
fíggjarætlanini 2020. 
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65/19 Mál 19/00526 Umsókn um stuðul - Kappróðrarfelagið Tindur. 
Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 16.09.2019 70/19 19/00526-2 

2 Fíggjarnevnd 25.09.2019 58/19 19/00526-2 

3 Býráðið 30.09.2019 65/19 19/00526-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá kappróðrarfelagnum Tindur á 50.000 kr. 
 

Tindur boðar frá, at raksturin av felagnum liggur á umleið 30 tkr. um árið, men felagið 
ynskir at gera ábøtur á 
neysti. Ætlanin er at tað skal gerast leypandi yvir nøkur ár og tí er trupult at siga konkret 
hvat verður gjørt, tí stuðulin er avgerandi fyri tí.  

Langsiktaða málið hjá kappróðrafelagnum er at hava umstøður til innirógving og 
samanhald í neystinum. Hetta verður tó einans gjørt, um undirtøkan fyri kappróður í 
Eysturkommunu økist upp á sikt. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

550.000 kr. blivu settar av á konto “Stuðul til ítrótt” á fíggjarætlanini 2019. Tað standa 45.500 kr. 
eftir á konto “Stuðul til Ítrótt”   

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 16. september 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum, og mælir til at veita kappróðrarfelagnum 
Tindur stuðul á 45.500 kr. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum mentanarnevndini 
 
Gudny Langgaard var úti undir viðgerðini vegna ógegni 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul. 
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66/19 Tilmæli - eykajáttan til fótbóltsvallinar í Gøtu og Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 25.09.2019 59/19 19/00535-1 

2 Býráðið   19/00535-1 

3 Býráðið 30.09.2019 66/19 19/00535-1 

 
 
 

Málslýsing: 

À býráðsfundinum tann 24/6-19 var semja um at taka a tilboðið frá IDE-møblum at leggja meir 
gummigranulat á fótbóltsvallinar í Gøtu og Leirvík. Semja var um at geva eykajáttan á 500.000,00 
kr.til arbeiðið. Peningurin verður tikin av innistandandi. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samlaðu íløgurnar hækka tilsvarandi eykajáttanini, og samlaða úrslitið (RLÚ) lækkar við somu 
upphædd. 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins og semja var um á býráðsfundinum 
tann 24/6-19 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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67/19 Tilmæli - eykajáttan til tilbúgvingarstøðina í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 25.09.2019 60/19 19/00536-1 

2 Býráðið 30.09.2019 67/19 19/00536-1 

 
 
 

Málslýsing: 

À býráðsfundinum tann 24/6-19 var semja um at veita eykajáttan til nýggjan gólvbelegning í 
bilhøllin og verkstaðnum í tilbúgvingarstøðini. Arbeiðið kostar 300.000,00 kr., og semja var um at 
geva eykajáttan til arbeiðið Peningurin verður tikin av innistandandi. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Samlaðu íløgurnar hækka tilsvarandi eykajáttanini, og samlaða úrslitið (RLÚ) lækkar við somu 
upphædd. 

 

 

 
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins og semja var um á býráðsfundinum 
tann 24/6-19. 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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68/19 Tilmæli ´- Fíggjarætlan 2020 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 25.09.2019 61/19 19/00537-1 

2 Býráðið 30.09.2019 68/19 19/00537-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til hjál. tilfar frá umsitingini. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at beina málið í føstu nevndinar til víðari viðgerð 
 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka at beina málið í føstu nevndinar til víðari viðgerð. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at fyriliggjandi uppskot til fíggjarætlan verður beint í føstu nevndinar til víðari 
viðgerð. 
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69/19 Mál 17/00468 Umsókn um stuðul til undanframleiðslu av 
verkætlanini TROM. Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 16.09.2019 68/19 19/00400-4 

2 Fíggjarnevnd 25.09.2019 62/19 19/00400-4 

3 Býráðið 30.09.2019 69/19 19/00400-4 

 
 
 

Málslýsing: 

Í 2015 samtykti Eysturkommuna at veita filmsverkætlanini TROM 50.000 kr í stuðul. Hendan 
upphæddin fór til søguhugstkot og menning av filmsverkætlanini. 
 
Tað sum liggur í kortunum nú er, at tey gera eina raðsending úr einum av krimi-søgunum hjá 
Jógvan Isaksen. 
 
At koma frá hugskoti og at sleppa at gera ein film ella raðsending er typiskt ein tungur burður – 
serliga fíggjarliga. At skriva handritið til fyrstu raðsendingarnar tók 2 ár, og nú hava tey gjørt ein 
sokallaðan “teaser” á uml. 2 min. “Teasarin” er vístur fyri DR og BBC, sum vísa áhuga. 
 
Fyri at koma víðari og fyri at blíva konkret, skulu tey gera ein sokallaðan mini-pilot. Her skulu tey 
veruliga vísa sínar kvalitetir fyri institutiónum innan filmsvinnuna. Eitt nú DR, BBC og altjóða 
filmsgrunnar.  
Mini-piloturin kostar áleið 500.000 kr. at gera, og tað er fyri hetta, at Trom søkir 250.000 kr. til 
Trom søkir eisini føroyska filmsgrunnin um 250.000 kr. 
 
 12. september 2019 
Samtykt bleiv í 2018 at stuðla verkætlanini við 125.000 kr.og at veita eykajáttan til endamálið. 
Stuðulin á er goldin út í tveimum, har seinasti parturin av upphæddini á 62.000 kr.  bleiv útgoldin í 
mai 2019. Av misgávum bleiv síðsti partur av eykajáttanini ikki fluttur yvir í 2019, og blivu tær 
62.000 kr. sostatt bókaðar á konto 522 (stuðul til mentan). 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 16. september 2019 

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul, m.a. tí at filmshøvundurin og høvuðsframleiðarin av verkætlanini er 
skrásettur borgari í Eysturkommunu, rithøvundurin av  sjálvari krimi-søguni kemur úr 
Eysturkommunu, og vit skulu vænta fleiri lokal filmsbrot úr Eysturkommunu. 
 
12. september 2019 
Eysturkommuna hevur pr. 1. September fingið umsóknir um stuðul, sbrt. stuðulsreglugerðini, og 
verða játtaðar stuðulsumsóknir bókaðar á konto 522 (stuðul til mentan). Við tað at 62.000 kr. til 
verkætlanina TROM er bókað á konto 522, er ov lítið á konto’ini til at veita vanliga stuðulin við. 
Sostatt verður mælt til, at veita eina eykajáttan 62.000 kr. til verkætlanina TROM. 
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Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita eina eykajáttan á 
62.000 kr til endamálið. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
Peningurin verður tikin av innistandandi 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og fíggjarnevndin 
[Lagre]  
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70/19 Tilmæli - Fyrispurningur um byggiloyvi - matr. nr. 119 í 
Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.09.2019 24/19 19/00449-10 

2 Býráðið 30.09.2019 70/19 19/00449-10 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur móttikið umsókn um byggiloyvi.  
Talan er um broytta nýtslu, har úthús verður umbygt til búrúm og bilhús.   
Av tí at verandi úthús stendur á mark, og tað er tættari enn 2,5 metrar millum sethús og úthús, er 
neyðugt at geva frávik, um umsóknin kann gangast á møti.  
 
vegur gongu millum tey stykkini, har ið bygningurin liggur til mark. Har er meir enn 5 metur 
millum húsini, sum er minsta krav viðv. brand. 

 
Umsitingin hevur sent hoyringsskriv út til granna, tað ljóðaði soleiðis:  

“Hoyringsskrivi er ætla til ánara av matr. xxx í Syðrugøtu og er avritaði xxx. 
 
Um vit einki frætta aftur innan 14 dagar, verður máli roknað sum viðmælt” 
 
Ein granni svaraði at tey kundi viðmæla ætlaðu bygging. Hini svaraði ikki, tískil kann tað tulkast, 
sum tey ikki hava nakað ímóti byggingini.  
(Øll hava eisini fingið boðini um 14 dagar freist gjøgnum telefonsamrøðu við umsitingina).  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar. 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 20. september 2019 
Byggi – og Býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at ganga umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 119 í Syðrugøtu á møti.  
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71/19 Tilmæli - Umsókn um at leingja vegin og at fáa ein lyktarpela 
fluttan - Matr. nr. 347ak LV 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.09.2019 25/19 19/00481-2 

2 Býráðið 30.09.2019 71/19 19/00481-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur fingið áheitan frá borgara á Gøtuteigi í Leirvík um at betra um ferðsluviðurskiftini 
á vegnum.  
 
Ánari av matr. nr. 347ak í Leirvík heitir á kommununa um at leingja vegin við 10-15 metrum. Tað 
hevði lætt munandi um hjá teimum.  
Ofta er tað ein trupulleiki at fáa bilin út frá teirra økið, tí bilar standa parkeraðir á vegnum.  
 
Støddin á økinum, sum talan er um at keypa, er ca. 110 fermetrar.  
Økið liggur á matr. nr. 62a í Leirvík, tað er kongsjørð, tí má kommunan tosa við ánarin av økinum, 
áðrenn man ger nakað meir við málið.  
 
Vit hava enn ikki fingið kostnaðin av at leingja vegin. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kostnaðurin fyri at keypa nevnda økið, er áleið 10.000 kr.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 20. september 2019 
Byggi – og Býarskipanarnevndin mælir til taka undir við tilmælinum hjá umsitingini.  
 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at kommunan setur seg í samband við ánarin av matr. nr. 62a í Leirvík, fyri at 
hoyra um tað er møguligt at keypa ca. 110 fermetrar burtur av økinum, hetta fyri at leingja vegin.  
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72/19 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 

5 Fíggjarnevnd 25.09.2019 52/19 19/00201-2 

6 Býráðið 30.09.2019 72/19 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 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan á 200.000 kr. til sparkivøllin í Syðrugøtu. 
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Viðtøka Fíggjarnevnd 25. september 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at veita eykajáttan eins og samtykt við 1.viðgerð 
 
Viðtøka Býráðið 30. september 2019 
Einmælt samtykt at veita eykajáttan eins og samtykt við 1. viðgerð 
[Lagre]  
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