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11/20 Mál 19/00309 Søla av skúrum við Lugarið í Leirvík. Málslýsing 
og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 08.04.2019 17/19 19/00309-1 

2 Vinnunevndin 20.01.2020 3/20 19/00309-1 

3 Fíggjarnevnd 28.01.2020 5/20 19/00309-1 

4 Býráðið 30.01.2020 2/20 19/00309-1 

5 Vinnunevndin 17.02.2020 5/20 19/00309-1 

6 Fíggjarnevnd 24.02.2020 7/20 19/00309-1 

7 Býráðið 27.02.2020 11/20 19/00309-1 

 
 
 

Málslýsing: 
Á býráðsfundi 25. Mars 2019 bleiv samtykt, at skúrarnir við Lugarið í Leirvík skulu seljast til 

hægstbjóðandi við einum minstaprísi á 100.000 kr. Harafturat bleiv samtykt, at tað lægsta 
av teimum 4 hægstu boðunum, verður søluprísurin fyri allar 4 skúrarnar. 
 
Áðrenn skúrarnir verða bodnir út, metir umsitingin, at tað er umráðandi at ávísar treytir 
verða settar til eigararnar av skúrunum. Her verður m.a. hugsa um útsjónd á skúrunum og 
umhvørvið við Lugarið.  
 
Skúrarnir standa á einum leiguøki og kommunan eigur eisini økið beint uttanfyri allar 
skúrarnar. Tískil  hevur kommunan rætt til at krevja, at tað er reint og ruddiligt kring 
skúrarnar. 
  
Harafturat eru skúrarnir ein partur av Lugarinum, og metir umsitingin tískil, at tað er rímiligt 
at krevja, at skúrarnir altíð hava sama lit sum Lugarið.  
 
Ískoyti 17.01.2020 
Skúrarnir blivu settir til sølu áðrenn jól, og freistin var sett til 15. Januar 2020. Inn komu 5 
boð upp á skúrarnar. 
 
 
Ískoyti 16.02.2020 
Eftir at málið var fyri á býráðsfundi tann 30. Januar 2020, er spurningur settur um søluna av tí eina 
skúrinum. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli 

Mælt verður til at at fylgjandi treytir skulu setast til søluna av skúrunum: 

• Økið kring skúrin er kommunalt, og skal haldast reint og ruddiligt. 

• Klædningurin skal málast skal minst 8. hvørt ár, galdandi frá 2019. Málast skal við sama 
uppruna liti, og skúrarnir skulu málast samstundis. Eigararnir samskipa og rinda kostnaðin 
fyri fyri arbeiðið. 
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Viðtøka Vinnunevndin 08. april 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 20. januar 2020 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum, og mælir til at selja skúrarnar eftir leistinum, 
sum bleiv samtyktur á býráðsfundi 25. Mars 2019. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 28. januar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini 
 
Viðtøka Býráðið 30. januar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini og vinnunevndini. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 17. februar 2020 
Vinnunevndin mælir til at sølan stendur við.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. februar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at skúranir verða seldir til privat persónar, og ikki til feløg. 
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini tann 24. februar. 
[Lagre]  
 
  

• Skúrarnir liggja í einum maritimum umhvørvi og skulu bert brúkast til endamálið.  

 
Ískoyti 17.01.2020 
Mælt verður til at selja skúrarnar eftir leistinum, sum bleiv samtyktur á býráðsfundi 25. 
mars 2019. 

 
Ískoyti 16.02.2020 
Víst verður til notat frá sakførara 
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12/20 Tilmæli - Umsókn um byggiloyvi til neyst matr. nr. 141 og 265 
SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 10.12.2019 35/19 19/00515-3 

2 Býráðið   19/00515-3 

3 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.02.2020 7/20 19/00515-3 

4 Býráðið 27.02.2020 12/20 19/00515-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hevur móttikið umsókn um byggiloyvi til neyst á matr. nr. 141 og 265 í Syðrugøtu.   
 
Umsøkjarin skrivar at ætlanin er at byggja tvey neyst, ið eru 7 metrar í hædd, (Sí tekningar).  
 

Nevndu matrikkular liggja í einum G2: Neysta- og vinnuøkið við serstakari byggisamtykt. Har 
stendur at:  
 
§ 15. Ásetingar fyri øki G2: Neysta- og vinnuøki við serstakari byggisamtykt. 

 

1. Økið verður lagt av til neysta- og vinnubygging, ið hóskar til umhvørvi, 

har byggingin fer fram. Umhvørvisflokking er til lættari vinnu í 

umhvørvisflokki 1 og 2. 

 

2. Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd við nýttum lofti og 

ikki verða hægri enn 7m til mønuna, mált frá miðaljørðildi (miðal við 

húsahornini). 

 

3. Bygdaráðið kann tó víkja frá hesum ásetingum, um serlig byggiætlan 

verður gjørd fyri alt ella stóran samanhangandi part av neystavinnuøkinum. 

 

4. Við eini serstakari byggisamtykt fyri alt økið, kann byggjast í tveimum 

hæddum við nýttum lofti og byggingin verða 10 metrar høg. 

 

5. Neystaøkið G2 í Syðrugøtu er frá 03.11.2015 umfatað av eini Serstakari 

Byggisamtykt, og undiruppdeilt í 3 øki, sum víst í kortskjali fyri G2 í 

Syðrugøtu og í teksti her niðanfyri: 

• Øki 1, verður varðveitt sum verandi neystabygging. 

• Øki 2 kann verða í mesta lagið 7 metur høg bygging, ið hóskar til neystaumhvørvið í 

Syðrugøtu. 

• Øki 3 kann verða í mesta lagið 10 metur høg bygging, ið hóskar til neystaumhvørvið í 

Syðrugøtu. 

 

Grundøkini, ið eru umfataði av hesi Serstøku Byggisamtykt eru: Matriklar fyri Øki 1: 114a, 

265, 141, 69, 266, 34, 151, 104a, 166, 51. 

Matriklar fyri Øki 2: 193, 267, 122, 132, 28, 2, 139, 3b, 268, 183, 125, 269. 



Síða 6 av 21 
 

Øki 3 inniheldur bert matrikul nr. 29. 

 

Í byggisamtyktini eru nevndu matriklar (265 og 141) umfataðir av serstøku byggisamtykt fyri øki 

1. har tað stendur at økið verður varðveitt sum verandi neystabygging. 

 
Hetta eru ásetingar, sum kom í byggisamtyktina í 2015 eftir at uppskot um broyting hevði ligið 
alment frammi, sí skjalatilfarið um ta viðgerðina (mál nr. 14/00514).  
 
Ískoyti 13.02.2020 
Umsitingin hevur síðani seinastu viðgerð haft fund við ánara, har tað bleiv tosa um ymiskar 
møguleikar.  
 
Ein møguleiki, sum bleiv umrøddur var, um tað er møguligt at byggja 5 metrar í hædd mált frá 
miðaljørðindi, og har man eisini fær loyvi at grava áleið 1 metur niður í jørðina. Hetta er tó ikki 
nakað, sum vanligt verður praktisera.  
Av tí at byggisamtyktin fyri matr. nr. 141 og 265 í Syðrugøtu ikki sigur nakað um ásettu hædd, er 
trupult at taka eina avgerð um hetta.  
 
Vísandi til mál nr. 14/00514, so bleiv á býráðsfundi tann 17.12.2014 samtykt at gera eina 
byggiætlan fyri G2 í Syðrugøtu, sum ikki er blivið gjørt.  
Um ein byggiætlan verður gjørd, hevði tað lætt um, tá umsóknir og fyrispurningar fyri økið skulu 
viðgerast og avgreiðast.   
 
Ískoyti: 17.02.2020 
Umsøkjarin hevur sent eina tillaga umsókn, sum liggur í málinum.    

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 
 
Ískoyti 13.02.2020 
Enn hava vit ikki fingið nakran kostnað fyri at gera eina byggiætlan. 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 10. december 2019 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. februar 2020 

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 265 og 141 í Syðrugøtu á 

møti. 
 
Ískoyti 17.02.2020 
Umsitingin mælir til at gera eina byggiætlan fyri G2 økið í Syðrugøtu, har snið, hæddir, nýtsla og 
annað verður lýst.  
Mælt verður eisini til at gera byggiætlanina, áðrenn umsókn um byggiloyvi kann viðgerast og 
avgreiðast.  
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Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at gera eina grannahoyring, áðrenn støða 
verður tikin í málinum.   
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini um 
at hava eina grannahoyring, og at seta málið á skrá aftur til komandi býráðsfund. 
[Lagre]  
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13/20 Tilmæli til fíggjarætlan samtykt av stýrinum 14. februar 2020 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 24.02.2020 15/20 19/00608-5 

2 Býráðið 27.02.2020 13/20 19/00608-5 

 
 
 

Málslýsing: 

Stýri fyri Nánd hevur á fundi tann 14. Februar 2020, samtykt fíggjarætlanina fyri 2020 hjá Nánd.  
 
Samlaðu útreiðslurnar verða 40.494.813,00 kr. Eysturkommuna skal gjalda 20.042.840,00 kr. á 
fíggjarætlanin hjá Eysturkommunu eru avsettar 21,8 mió. kr.til Nánd 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 

 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. februar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til fíggjarætlan 
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 
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14/20 19/00623 - Umsókn um vinnustykki við Leitisstein í NG - 
framhald av 18/00288 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.02.2020 8/20 19/00623-10 

2 Býráðið 27.02.2020 14/20 19/00623-10 

 
 
 

Málslýsing: 

Býráðið samtykti tann 19.12.2019 at selja eitt vinnustykkið við Leitisstein til P/F Stoyp.  
 
Umsitingin hevur boðað P/F Stoyp frá býráðs samtyktini og P/F Stoyp hevur tikið av tilboðnum.  
 
P/F Stoyp hevur vátta at keypa “stykkið 1”, sum er 3033 m2, víst verður til tekning “Vinnustykkir í 
Gøtudali”, sum liggur í málinum.  
  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Frábýti kostar áleið 20.000 kr.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. februar 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tlmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at sundurbýta, “stykki nr. 1” , áljóðani 3033 m2 frá matr. nr. 193d og 193e í 
Norðragøtu, sum víst verður á tekning “Vinnustykkir í Gøtudali”í málinum. 
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15/20 19/00625 - Umsókn um vinnuøki í Norðragøtu matr. 193e og 
193d - framhald av 16/00202 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.02.2020 9/20 19/00625-12 

2 Býráðið 27.02.2020 15/20 19/00625-12 

 
 
 

Málslýsing: 

Býráðið samtykti tann 19.12.2019 at selja eitt vinnustykkið við Leitisstein til P/F AP Bussar.  
 
Umsitingin hevur boðað P/F AP Bussar frá býráðs samtyktini og P/F AP Bussar hevur tikið av 
tilboðnum.  
 
P/F AP Bussar hevur vátta at keypa “stykkið 2”, sum er 2007 m2, víst verður til tekning 
“Vinnustykkir í Gøtudali”, sum liggur í málinum.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Frábýti kostar áleið 20.000 kr.  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 21. februar 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at sundurbýta, “stykki nr. 2” , áljóðani 2007 m2 frá matr. nr. 193e í Norðragøtu, 
sum víst verður á tekning “Vinnustykkir í Gøtudali”í málinum. 
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16/20 Mál 20/00032 Umsókn um stuðul í 2020 – Kappróðrarfelagið 
Tindur. Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 17.02.2020 19/20 20/00032-2 

2 Fíggjarnevnd 24.02.2020 10/20 20/00032-2 

3 Býráðið 27.02.2020 16/20 20/00032-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá kappróðrafelagnum Tindur. 
 

Ein tann størsta avbóðingin hjá øllum kappróðrarfeløgum í Føroyum, er at manna 
bátarnar. Tað er tó eydnast væl higartil í ár, tí Tindur hevur í løtuni tríggjar 
manningar sum venja. 
 
Málsetningurin hjá felagnum í 2020 m.a. fylgjandi: 

• 4 manningar, harav 1 vaksin 

• FM-medaljur til minst eina manning 

• Koma upp á 60 limir 

• Minst eina FELAGSvenjing um vikuna fyri rógvarar og limir 

• Arbeiða ímóti at faa enn betur viðurskifti fyri bátar og rógvarar. 

Felagið fer sostatt at keypa nýggjar búnar, royna at keypa eitt gamalt 5-mannafar, 
skaffa venjara til barnamanningarnar, skaffa venjara til innandura venjingar og gera 
eina Facebook-síðu 
 
 
Mettar útreiðslur hjá felagnum í 2020 er 155.000 kr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

550.000 kr. blivu settar av á konto “Stuðul til ítrótt” á fíggjarætlanini 2020. Tað standa 50.000 kr. 
eftir á konto “Stuðul til Ítrótt”.   

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 17. februar 2020 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum, og mælir til at veita stuðul á 50.000 kr.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. februar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
Gudny Langgaard var úti unidr viðgerðini vegna ógegni 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul á 50.000 kr. 
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Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
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17/20 Mál 20/00048 Umsókn um stuðul – Losjan Glotti 2020. 
Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 17.02.2020 26/20 20/00048-2 

2 Fíggjarnevnd 24.02.2020 11/20 20/00048-2 

3 Býráðið 27.02.2020 17/20 20/00048-2 

 
 
 

Málslýsing: 
Umsókn frá Losjan Glotti um stuðul til sjónleik, ungdómsvirksemi og onnur 
samansjóvandi tiltøk fyri ung og eldri. Í løtuni venja tey skemtileikin ”Fótur í hosu”  
 
Seinastu árini hevur Kommunan veitt Losjuni fylgjandi stuðul: 
 
2019: Søkti um 167.000 kr og stuðul á 15.000 kr. bleiv veittur 
2019: Søkti um 142.000 kr og stuðul á 40.000 kr. bleiv veittur 
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: 

320.000 kr. eru settar av á konto 522 – Stuðul til mentan 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 17. februar 2020 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 40.000 kr. 
Stuðulin fer av konto 522. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. februar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini 
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul. 
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18/20 Mál 16/00010 Vinnuøki C2 á Kráartanga. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 17.02.2020 8/20 20/00054-14 

2 Fíggjarnevnd 24.02.2020 12/20 20/00054-14 

3 Býráðið 27.02.2020 18/20 20/00054-14 

 
 
 

Málslýsing: 

Borgarstjórin hevur í skrivi, dagfest 13. februar 2018, skotið upp, at vinnuøkið úti á Kráartanga 
verður broytt frá at vera til sølu , til at verða til leigu hjá áhugaðum. 
 
Vinnuøki C2 á Kráartanga er bleiv lýst til sølu í 2016. Eitt av argumentunum fyri at vinnuøkið 
upprunaliga var sett til sølu var, at tað liggur tilpass langt uttanfyri bygt øki. Sama argument var 
brúkt til vinnuøki C2 í Gøtudali, sum eisini er lýst til sølu. 
 
Kjak hevur javnan stungið seg upp um tað er rætt at selja vinnuøkini á Kráartanga. Í høvuðsheitum 
hevur kjakið verið um fylgjandi:   
 

• Er tað rætt at selja vinnuøki sum er so tætt at bygdum øki  

• Er tað rætt at selja øki við sjógvin/strondina. M.a. er vinnuøki C2 á Toftanesi og Vinnuøki D 

á kaiøkinum í Norðragøtu bæði sett til leigu.  

 
Sammett við vinnuøkið í Gøtudali og við vinnuøki á Toftanesi, hevur ikki nógvur áhugi verið fyri 
Kráartanga. 
Tvær fyritøkur hava tó í seinastuni víst konkretan áhuga fyri Kráartanga. Tann fyritøkan sum hevur 
víst mest áhuga fyri vinnuøki á Kráartanga vil tó heldur leiga vinnuøkið í staðin fyri at keypa. 
 
Ískoyti 11.02.2020 
Í samband við at umsókn er komin inn at leiga fleiri vinnustykkir á Kráartanga, mugu ymisk praktisk 
viðurskifti koma upp á pláss og  samstundis má endaliga skipanin av Kráartanga samtykkjast.  
Kráartangi er í løtuni bert partvíst ruddaður. Her eru grótrúgvur og annað tilfar sum má flytast av 
økinum. 
Um kommunan skal leiga vinnustykkið út, má kommunan gera kloakk, veita og leggja vatn, avvatna 
økið, og seta upp ljósmastrar. Brúka vit uppskotið til skipan av Kráartanga, er talan um 350 metrar 
av leiðingum til vatn og kloakk. 
Harumframt er ongin vegur inn á økið. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli 

Mælt verður til at seta vinnuøki C2 á Kráartanga til leigu, ístaðin fyri til sølu. 
 
Ískoyti 11.02.2020 
Mælt verður til at samtykkja “Uppskot til skipan av Kráartanga, dagført 10.02.2020” 
Fyri at gera umbidnu vinnustykkir so byggibúgvin sum gjørlig, verður í fyrstu atløgu mælt til at veita 
eykajáttan til fylgjandi: 
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Viðtøka Vinnunevndin 17. februar 2020 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum, tó so at ikki alt vatn og kloakkarbeiðið 
verður gjørt liðugt við tað fyrsta, men einans í mun til tørv. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. februar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við  tilmælinum hjá vinnunevndini 
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini. 
[Lagre]  
 
  

1) Rudda Kráartanga 

2) Leggja vatn og kloakk á Kráartanga 
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19/20 Mál 20/00069 Stuðulsumsókn Tónleikasamatakið Grót 2020. 
Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 17.02.2020 31/20 20/00069-2 

2 Fíggjarnevnd 24.02.2020 13/20 20/00069-2 

3 Býráðið 27.02.2020 19/20 20/00069-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul á 50.000 kr. frá Tónleikasamtakinum Grót. Endamáli við umsóknini, er at fáa 
fíggjarligt ískoyti/stuðul til at gjalda nýtsluna av føstum útreiðslum, sum Tónleikasamtakinum Grót 
hevur av at húsast í Tøting í Syðrugøtu. 
 

Tónleikasamtakið Grót hevur skipað fyri umleið 40 konsertum árliga, tað svarar til umleið 
20 tiltøk, við minst tveimum bólkum hvørja fer. Í miðal eru umleið 4 tónleikarar í hvørjum 
bólki, og tað svarar til uml. 160 tónleikarar árliga. 
 
Stuðulin til Tónleikasamtakið Grót hevur ligið millum 40 – 50.000 kr. seinastu árini. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

320.000 kr. eru setta av á konto Stuðul til Mentan. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 17. februar 2020 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum, og mælir til at veita stuðul á 40.000 kr. 
Stuðulin fer av konto 522. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. februar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt saamtyk ta taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Lagre]  
 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul. 
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20/20 Mál 20/00050 Nýtsla av Víkingahúsinum: málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 17.02.2020 5/20 20/00050-1 

2 Býráðið 27.02.2020 20/20 20/00050-1 

 
 
 

Málslýsing: 

24. juni 2019 samtykti býráðið at innrætta ovasta hædd í Víkingahúsinum. Arbeiðið at innrætta 
ovaru hædd í Sarpugerði varð bjóðað í trimum arbeiðstøkum - timburarbeiðið, HVS og EL. Um alt 
gongur eftir ætlan verður arbeiðið liðugt í vár, og tá kann ovasta hæddin takast í brúk.  
 
Leiga av ovastu hædd í Víkingahúsinum 
Tá ovasta hædd er klár at taka í brúk, verður møguleiki at hava alskyns samkomur. Pláss verður fyri 
132 fólkum sum kunnu sita til borðs. Ein køkur er eisini settur upp, men hetta er ikki ein industri-
køkur.  
Við nýggja hølinum í Víkingahúsinum, má støða takast til um hølini kunnu leigast út ella ei, ella um 
tey bert í ávísum førum kunnu leigast út. Harumframt má støða takast til um hvør skal samskipa 
útleiðing og um hvør skal hava møguligar leiguinntøkur. 
 
Hvør skal hava møguligar leiguinntøkur? 
Víkingahúsið er ein bygningur sum Eystukommuna eigur og rekur, so um húsið skal leigast 
út, má avgerð takast um, hvør skal hava inntøkurnar. Nøkur ítróttarhús í Føroyum eru ogn 
hjá ítróttarfelagnum, og her fær felagið sjálvandi allar inntøkur.  
Umsitingin hevur spurt onkra kommunu sum eigur og leigar út ítróttarhús, her fær 
kommunan allar leiguinntøkurnar, sjálvt um ítróttarfelagið búleikast í húsinum.  
Kunnast skal um, at Víkingahúsið uppi á Brekku í Leirvík verður leigað út til smærri tiltøk, 
og her fara leiguinntøkurnar til Víking. Talan er ikki um stórar upphæddir.  
 
Kapping 
Spurningurin um Víkingahúsið, sum er ein kommunalur bygningur, fer inn at kappast vit 
privatu vinnuna má eisini vendast.  
Um talan er um m.a. veitslur, bingo og fundarvirksemi, so kann tað í summum førum verða 
talan um at tað kommunala fer at kappast við tað privata. Víkingahúsið hevur tó ongan 
industrikøk, og hevur tískil ikki somu møguleikar at gera mat sum privatar fyritøkur í 
Eysturkommunu.  
Í einum øðrum nýggjum kommunalum bygningi er avgerð tikin, at hølini bert í serligum 
førum verða leigaði út. Orsøkin til hetta er m.a. at hava fyrilit um kapping á økinum. 
 
Umsiting av møguligari útleiðing 
Verður samtykt at hølini á ovastu hædd í Víkingahúsinum skulu útleigast til veitslur o.l., má 
støða takast til hvør skal umsita hølið. Her kann talan verða um klárgering/uppseting, 
vasking og vanlig samskipan av hølunum.  

 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli 
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Viðtøka Mentanarnevndin 17. februar 2020 
Mentanarnevndin mælir til, at nýtslan av ovastu hædd, at byrja við, bert verður við 
tálmaðum lokalum brúki. Stórur dentur verður lagdur á, at virksemið hjá Víkingi og 
øðrum frítíðarfelagsskapum í Eysturkommunu, ikki verður órógvað.  
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Brandur Jacobsen var úti undir viðgerðini vegna ógegni. 
[Lagre]  
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21/20 Mál 19/00599 Søla av vinnustykkjum við Leitisstein. Tilmæli 
og málslýsing. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 12.11.2019 37/19 19/00599-1 

2 Vinnunevndin 09.12.2019 38/19 19/00599-1 

3 Fíggjarnevnd 16.12.2019 70/19 19/00599-1 

4 Býráðið 19.12.2019 90/19 19/00599-1 

5 Vinnunevndin 20.01.2020 2/20 19/00599-1 

6 Býráðið 30.01.2020 1/20 19/00599-1 

7 Vinnunevndin 17.02.2020 4/20 19/00599-1 

8 Fíggjarnevnd 24.02.2020 9/20 19/00599-1 

9 Býráðið 27.02.2020 21/20 19/00599-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Eitt vinnustykki er selt við Leitistein í Gøtudali. Hetta stykkið er 3014m2. Sambært plantekningini 
eru 3 grundøkir eftir við Leitistein, við fylgjandi støddum: 
 

1) 5040m2 

2) 2297m2 

3) 1331m2  

Eysturkommuna hevur í løtuni fleiri umsóknir til vinnustykkir við Leitistein, og søkt verður eftir 
hægri kvadratmetratali enn tøkt er. 
 
Ískoyti 15. Januar 2019 
Umsitingin hevur gjørt upplegg um reglur fyri upptøku og viðgerð av umsóknum um vinnustykki. 
Uppleggið liggur í málinum. 
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli 

Mælt verður til at seta fer á at selja vinnustykkini við Leitistein í Gøtudali. Mælt verður samstundis 
til, at umsitingin kemur við einum tilmæli um hvussu sølan verður skipað. 
 
Ískoyti 25. November 2019 
Mælt verður til at selja stykkini sum víst á “Mynd 1 – við Leitistein”. Sum liggur í málinum.  
 
Mælt verður til at brúka partar av teimum treytum, ið Eysturkommuna setur borgarum sum keypa 
vanligt grundstykki í Eysturkommunu, m.a.: 
* Innan 1 ár frá tí, at skeytið er undirskrivað, skal byggiarbeiðið verða byrjað, og vinnubygnaður 
skal verða innilokaður á stykkinum innan 2 ár, frá tí, at skeytið er undirskrivað. 
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Viðtøka Vinnunevndin 12. november 2019 
Vinnunevndin mælir til at umsitingin arbeiðir víðari við málinum og kemur við einum 
uppleggi til skipan av vinnustykkinum á komandi fundi. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 09. december 2019 
Vinnuenvndin mælir til at selja vinnustykkini til Stoyp P/F og AP Bussar sbrt mynd 1 í 
málinum. 
Harumframt mælir Vinnunevndin til, at fáa meira konkreta kunning frá teimum 
fyritøkunum, ið ynskja vinnustykki út ímóti landsvegnum.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 16. december 2019 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 19. december 2019 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og fíggjarnevndini 
 
Viðtøka Vinnunevndin 20. januar 2020 
Vinnunevndin tekur undir við fyriliggjandi uppskoti til reglugerð um keyp og bygging á 
vinnuøkjum, við tillaðingum, sum verða klárar til komandi býráðsfund. 
 
Viðtøka Býráðið 30. januar 2020 
Málið tikið av skrá. 
 
Viðtøka Vinnunevndin 17. februar 2020 
Vinnunevndin mælir til at vinnustykkini verða lýst til sølu av nýggjum í tráð við 
byggisamtyktini, og har býráðið tilskilar sær nakrar treytir við søluna. S.s. slag av 
virksemi, fasada móti landsvegnum og hvussu virksemið hóskar til ætlanir og verandi 
virksemi. 
Harumframt mælir Vinnunevndin til at umsøkjarin sum hevur fingið tilsøgn, fær 
hóskandi freist at keypa stykkið, eftir somu treytum sum undanfarnu keyparar á sama 
øki skulu lúka.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 24. februar 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
 
Viðtøka Býráðið 27. februar 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini og vinnunevndini. 

* Hevur keyparin ikki byrjað ella bygt á stykkinum innan freistina, hevur  Eysturkommuna til eina 
og hvørja tíð rætt at krevja stykkið aftur, ímóti at kommunan rindar keyparanum keypspeningin 
rentufrían aftur 
 
Ískoyti 15. Januar 2020 
Mælt verður til at gera  reglur fyri upptøku og viðgerð av umsóknum um vinnustykki sambært 
upplegginum í málinum. 
 
Ískoyti 16. Februar 2020 
V´sit verður til notat frá sakførara 
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[Lagre]  
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