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22/20 Leingjan av leigusáttmála - Gøtuvegur 12 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 27.04.2020 17/20 19/00347-6 

2 Býráðið   19/00347-6 

3 Býráðið 30.04.2020 22/20 19/00347-6 

 
 
 

Málslýsing: 

Leigusáttmálin sum Eysturkommuna hevur av matr. 32 við Gøtugjógv gongur út 1. mei 2020 og støða má takast 
til um leigumáli skal halda fram eftir 1. mei ella ikki. Hølini verða í dag brúkt til barnaansing, og er ein “partur” 
av dagstovninum Gjáa. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Peningur er ikki settur av til at leingja leigumálið , so um leigumáli skal halda fram verður neyðugt við eini 
eykajáttan til hetta. 

 

 
 
 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at leingja verandi sáttmála 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at leingja leigumáli, tí pláss er ikki fyri øllum børninum í Gjáa. 
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23/20 Mál nr. 19/00515 - 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 

5 Byggi - og býarskipanarnevnd 23.04.2020 11/20 19/00515-3 

6 Býráðið 30.04.2020 23/20 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. 

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. 
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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 blivin 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.    
 
Ískoyti: 20.04.2020 
Eysturkommuna hevur sent hoyringsskriv til grannar í økinum, eisini varð hoyringin koyrd á heimasíðuna hjá 
Eysturkommunu.  
Í hesum sambandi fekk Eysturkommuna onkrar spurningar og viðmerkingar, víst verður til skjøl 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 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at gera eina grannahoyring, áðrenn støða verður tikin í 
málinum.   
 

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.  
 
Ískoyti 21.04.2020 
Umsitingin vísir til tilmæli dagfest 17.02.2020.  
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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. 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 23. april 2020 
Tollakur Joensen og Árni Jacobsen taka undir við tilmælinum hjá umsitingin dagfest 17.02.2020, um at 
gera eina byggiætlan. Byggiætlanin skal gerast, sum skjótast. 
 
Uni Rasmussen tekur støðu á býráðsfundi.  
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24/20 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 

4 Fíggjarnevnd 27.04.2020 31/20 19/00519-4 

5 Býráðið 30.04.2020 24/20 19/00519-4 

 
 
 

Málslýsing: 

16.09.2019 
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.  
 
Ískoyti 27.04.2020 
Í samband við lisitatiónina, ið var fríggjadagin tann 17.04.2020, handaðu teir bodnu tilboð uppá byggiarbeiði.  

Ráðgevarnir hava kannað tilboðs- og nøgdarlistan, ið fevnir um teirra málsøki.  Hereftir er tilmæli skriva til 

Eysturkommunu.  

 
Býráðið samtykti 30 septembur 2019 at játta 4.500.000 kr. til verkætlanina, men eftir at tilboðini eru komin inn, 
er samlaði kostnaðurin fyri verkætlanina 4.600.000 kr. u/MVG.   

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

16.09.2019 
3.000.000 kr. eru settar av í fíggjarætlanini fyri 2019 og kostnaðarmetingin fyri hesa verkætlan er mett til 
4.500.000 kr. 
 
Ískoyti 27.04.2020 
3.500.000 kr. eru settar av í fíggjarætlanini fyri 2020 og kostnaðurin fyri hesa verkætlan er 4.600.000 kr. 
u/MVG.  
Vit væntaðu at brúka 1.000.000 kr. til verkætlanina í 2019, men vegna seinkingar bleiv 260.000 kr. brúkt, tískil 
má restupphæddin flytast til frá 2019 til 2020. 

 

 
 
 
 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 16. september 2019 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at seta eina nøktandi upphædd av til endamálið 
á fíggjarætlaini 2020. 

Tilmæli 

16.09.2019 
Umsitingin mælir til at seta arbeiði í gongd og seta eina nøktandi upphædd av til endamálið á fíggjarætlanini 
2020. 
 
Ískoyti 27.04.2020 
Mælt verður til at byrja sáttmálasamráðingar við Sp/f BMT, SVT og TTS um víðkan og umvæling av 
starvsfólkahølunum í Skúlanum við Gøtugjógv. 



Síða 7 av 18 

 
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. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini dagf. 27/4-20 
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25/20 Mál nr. 19/00550 - Málslýsing og tilmæli viðv. útbjóðing av nýggjum 
barnagarði 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Býráðið 19.12.2019 84/19 19/00550-53 

2 Fíggjarnevnd 27.04.2020 32/20 19/00550-53 

3 Býráðið 30.04.2020 25/20 19/00550-53 

 
 
 

Málslýsing: 

19.12.2019 
Tann 17. juli 2017 bleiv arkitektakapping útskrivað til nýggjan dagstovn við Gøgugjógv. Tann 6. november 2017 
handaði dómsnevndin kommununi álit. Niðurstøðan hjá nevndini var at besta uppskoti, sum hevur vunnið 
kappingina, var uppskoti hjá Ósbjørn Jacobsen Arkitektar Sp/f (ÓJA), og mælti dómsnevndin kommununi til, at 
hetta uppskotið verður bygt.  
 
Málið var síðani viðgjørt í umsitingini og nevndum. Tann 21. februar 2018 mælti fíggjarnevndin til at samlaði 
kostnaðurin fyri barnagarðin skuldi í mesta lagi verða 35 mió. kr. við øllum, og bleiv hetta samtykt í býráðnum 
tann 26. februar 2018.  Umsitingin hjá Eysturkommunu saman við uttanhýsis ráðgeva og (ÓJA) arbeiddu so 
víðari við málinum og tann 27. maj 2019 bleiv málið aftur lagt fyri býráðið, men avgjørdi býráði at taka málið av 
skrá. Eftir hetta hevur so verið arbeitt meir við málinum og fundir hava verið millum Eysturkommunu og ÓJA og 
framløgur v.m hava verið fyri býráðnum. 
 
Fyriliggjandi er uppskot til útbjóðing av barnagarðinum frá ÓJA dagfest tann 18/1-18. 
 
Tann 3/12-19 hava býráðsliminir Hjalti Dalheim, Uni Rasmussen og Brandur Jacobsen sent borgarstjóranum 
soljólandi skriv.  
  
“Uppskot til útbjóðing av nýggjum barnagarði við Gøtugjógv. 
Undirritaðu heita hervið á býráðið, at bjóða út, í innbodnari lisitatión, fyriliggjandi uppskot (Upprunauppskotið 
har sparingarnar ikki eru framdar. Sparingar kunnu møguliga avtalast seinri um neyðugt) frá Ósbjørn Jacobsen 
Arkitektar. Neyvar treytir um, hvør skal sleppa at bjóða, útbjóðingar hátt og tíðarfreistir verða settar í samráði 
millum býráðið, Ósbjørn Jacobsen Arkitektar, umsitingina hjá Eysturkommunu og okkara ráðgeva.” 
 
 
27.04.2020 
17. Apríl 2020 vóru tilboðini viðvíkjandi nýggja barnagarðin við Gøtugjógv latin upp.  

Arbeiðið varð boðið út, sum høvuðsarbeiðstøka í innboðnari lisitatión, eftir eina almenna undangóðkenning.  

7 høvuðsarbeiðstakarar søktu um undangóðkenning, og vóru allir undangóðkendir og fingu harvið møguleika at 

bjóða.  

Av teimum 7 høðuðsarbeiðstakarunum, vóru 5 arbeiðstakarar, sum lótu tilboð inn. 

 

Lægsta tilboð er frá MT Højgaard og er áljóðandi 38.885.471 kr. u/MVG.   

 
 
Ráðgevararnir hava gjøgnumgingið tilboðini, og eftir at hava nærlisið lægsta tilboð, sum var frá MT Højgaard, 

eru ikki staðfestir nakrir feilir í tilboðnum. 

 

Ráðgevin hevur gjørt tilmæli/innstilling til Eysturkommunu. (Víst verður til skjal ”Gjái – Instilling” í málinum). 
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Afturat handverkararútreiðslum koma óvæntaðar útreiðslur, ráðgeving, fakeftirlit, byggileiðsla, Innbúgv, eisini 

koma byggiharraútreiðslur, sum t.d trygging og EL.   

 

Tað gevur ein samlaðan kostnað á 53.835.569 kr. við kommunu MVG. 
 
Tá er aðurnevnda parkeringsøki á matr. nr. ”13w” við Gøtugjógv ikki íroknað.  
 
Eisini skal viðmerkjast at býráðið hevur samtykt at 1 % av verkætlanini skal brúkast til list, tað merkir at áleið 
538.000 kr. skal leggjast afturat upphæddini. 
 
   

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

19.12.2019 
Á fíggjarætlanini fyri 2020 eru 12 mió. kr. avsettar til nýggjan dagstovn. Hetta er tó bert ein partur av 
kostnaðinum. Rest má so avsetast á fíggjarætlanini fyri 2021 og evt. 2022. 
 
27.04.2020 
Samlaði kostnaðurin av fyriliggjandi tilboð er áljóðandi 54.373.569 kr. tað er íroknað kommunu MVG. og list.  
Tá er áðurnevnda parkeringsøki á matr. nr. “13w” við Gøtugjógv ikki íroknað. 

 

 
 
 
 
 
Viðtøka Býráðið 19. december 2019 
Samtykt at bjóða fyriliggjandi uppskot dagfest 18/1-18 út. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Brandur Jacobsen, Árni Jacobsen, Hjalti Dalheim, Tollakur Joensen, Hans Mourits 
Foldbo, Per Martin Gregersen, Hanna Jensen 
 
Atkvøður ímóti: 
Gudny Langgaard, við tí viðmerking at hon er fyri at byggja ein nýggjan barnagarð men hann skal kosta 
nærri 30 mió. kr. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at viðgerða málið á felags fundi fyri býráðsliminar skjótast gjørligt. 
 
  

Tilmæli 

27.04.2020 
Mælt verður til at fara í samráðingar við MT Højgaard um møguligan sáttmála. 
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26/20 Mál nr. 19/00593 - Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 339x LV 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 23.04.2020 10/20 19/00593-19 

2 Býráðið 30.04.2020 26/20 19/00593-19 

 
 
 

Málslýsing: 

Ánari av matr. nr. 339x í Leirvík hevur søkt um loyvi at byggja bilskýli við altan omaná. Sí tekning, sum eitur “99-
1-1 2020”).   
 
Bilskýlið kemur at liggja 3,4 metur frá vegi, har kravið, sambært byggisamtyktini hjá Eysturkommunu er 5 
metur. Tískil má frávik frá byggilinjuni gevast, um umsóknin skal gangast á møti. 
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 23. april 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsókn um frávik frá byggilinjuni á matr. nr. 339x í Leirvík á møti. 
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27/20 Mál 19/00606 Umsókn um vinnustykki á Kráartanga. Málslýsing og 
tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 09.12.2019 39/19 19/00606-2 

2 Vinnunevndin 17.02.2020 7/20 19/00606-2 

3 Vinnunevndin 20.04.2020 12/20 19/00606-2 

4 Fíggjarnevnd 27.04.2020 19/20 19/00606-2 

5 Býráðið 30.04.2020 27/20 19/00606-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Fyritøka søkir um loyvi at langtíðarleiga vinnuøkið á Kráartanga. Ætlanin er at byggja tvær lonir á 5 
bygningar stk., tvs. 10 bygningar tilsamans.  
 
Støddin á hvørjum bygningi verður 12x12 metur, so hvør bygningslon verður áleið 700 m2/stk. 
Samlaða hæddin verður 10 metur høg, sum er innanfyri ásetingarnar fyri C2 øki. 
Viðheftu tekningarnar sum eru í málinum eru ein skitsa av verkætlanini. Longdin á hvørji lon er 60 
metur, og ikki 44 metur, sum sæst á tekningunum. 
 
Umsøkjarin vil fyrst og fremst at bjóða vinnulívinum í Eysturkommunu at keypa bygning, og á henda 
hátt sentralisera vit vinnulívið.  
Sambært umsøkjaranum er ætlanin, at hvør einstøk fyritøka avgerð hvat teirra bygningur verður 
nýttur til, innanfyri teirra vinnu endamál, tó má hetta verða í samráð við kommununa, tá hugsa verður 
um umhvørvisdálking.  
Møguleikar verða bæði fyri handverkara virksemi, kontór hølum, og øðrum vinnumøguleikum annars.  
 
Umsøkjarin metur, at tørvurin er stórur hjá vinnuni í kommununi at fáa hølir, og sæst hetta m.a aftur á 
í umhvørvinum runt um.  
Ætlanin er at selja bygningarnar áðrenn teir verða bygdir. Tí verður ein lon bygd fyrst, og so sæst um 
tørvur er fyri eini lon aftrat.  
Ætlanin er at bygningarnir verða hitaðir við grønari orku, antin jarðhita ella sjóhita.  
 
Ískoyti 13. februar 2020 
Vísandi til mál 20/00054 (vinnuøki á Kráartanga) so er Kráartangi ikki klárur enn sum vinnustykki. Har er nógv 
tilfar sum skal av økinum, ongin kloakk ella vatneliðing og ongin vegur á økinum.  
Hendan umsøknin er sostatt treytað av at Kráartangi verður gjørdur klárur sum eitt vinnuøki. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

Tilmæli 

Mælt verður til at leiga umbidna vinnuøkið út til umsøkjaran, so farast kann í gongd at byggja lonirnar. Hetta 
setir treytir til kommununa, tí umsøkjarin ynskir lonirnar staðsettar uttast á Kráartanga, og enn er ongin vegur 
gjørdur. 
 
Mælt verður tó fyrst til, at tekniska umsiting byggimálsviðgerð konkretar tekningar frá umsøkjaranum. 
 
Ískoyti 13. februar 
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Viðtøka Vinnunevndin 09. december 2019 
Vinnunevndin samtykkir at umsitingin ger eina gjøgnumgongd av byggisamtyktini fyri Kráartanga áðrenn 
næsta fundi. 
Harumframt samtykkir Vinnunevndin at umsitingin arbeiðir víðari við innkomnu umsóknini, men nevndin 
ynskir málið á skrá aftur innan avgerð verður tikin.  
 
Viðtøka Vinnunevndin 17. februar 2020 
Vinnunevndin samtykkir at umsitingin ger eina visualisering av verkætlanini hjá umsøkjaranum. Og her 
undir  at gjøgnumganga byggisamtyktina og møguliga broytingar við tað sama. 
 
Vinnunevndin 20. april 2020 
Vinnunevndin mælir til at geva loyvi til umsóknina, tó við teimum treytum, at umsøkjarin heldur seg til 
hæddina á 8,3m, sambært innkomnu tekningum og neystasniðið. 
Vinnunevndin mælir at endurskoðað byggisamtyktina fyri kráartanga, við tí fyri eygað, at gera eina 
serstaka byggisamtykt, sum nágreinar hæddir og snið v.m. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
  

Treytað av at Kráartangi verður gjørdur klárur til vinnuøki, har umsøkjarin kann byrja at byggja, mælir 
umsitingin til, at matrikulera partar av økinum, ið umsøkjarin vil hava. 
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28/20 Mál 20/00076 Umsókn Eldrafelagið Fjallið 2020. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 20.04.2020 35/20 20/00076-1 

2 Fíggjarnevnd 27.04.2020 20/20 20/00076-1 

3 Býráðið 30.04.2020 28/20 20/00076-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um stuðul frá Eldrafelagnum Fjallið. Søkt verður ikki eftir einari ávísari upphædd. 
Eldrafelagið Fjallið fekk 40.000 kr. í stuðli í 2019 og 2018. Í 2016 og 2017 fekk Eldrafelagið Fjallið 35.000 kr í 
stuðul frá Eysturkommunu. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

 

 

 
 
 
 
 
Mentanarnevndin 20. april 2020 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 40.000kr. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul. 
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29/20 Mál 20/00102 Umvæling av dráttinum í bátahylinum í Norðragøtu. 
Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

2 Vinnunevndin 20.04.2020 13/20 20/00102-2 

3 Fíggjarnevnd 27.04.2020 27/20 20/00102-2 

4 Býráðið 30.04.2020 29/20 20/00102-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eftir umbøn frá Eysturkommunu  er fyritøkan, sum umvælir bátahylin í Norðragøtu, komin við einum uppskoti 
og tilboði upp á at umvæla gamla dráttin í bátahylinum. Hetta er sostatt ein verkætlan sum ikki er partur 
verandi verkætlan at umvæla bátahylin. 
 
Fyritøkan staðfestir, at skervur kemur undan betonginum á dráttinum í fleiri støðum, og at betongið er brotna í 
fleiri støðum. 
Fyritøkan metir at besti háttur at umvæla dráttin er at leggja nýtt betong omanyvir. Her er ætlanin, at tað skal 
gerast sum betongelementir, sum verða løgd og fest omanyvir verandi drátt.  
 
Uppskot leggur upp til 2 elementir, sum koma nakað niður í sjógvin, men fyritøkan opnar fyri møguleikanum við 
einum triðja elementi, sum er fyri sama stykkjaprís. Umsitingin metir at tað er ein betri loysn einum triðja 
elementi, tí á hendan hátt fer dráttuin longur út, har verður djúpri og møguleiki er fyri at størri bátum at brúka 
dráttin.  
 
Samlaði kostnaðurin liggur millum  200-250.000 kr., alt eftir hvør loysn verður vald. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin upphædd er sett av til endamálið á fíggjarætlanini 2020 

 

 
 
 
 
 
Vinnunevndin 20. april 2020 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at taka av tilboðnum og veita eykajáttan til 
endamálið. Vinnunevndin mælir til loysnina við trimum betongelementum. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini. 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at taka av tilboðnum og veita eykajáttan ti endamálið. 



Síða 15 av 18 

30/20 Mál 20/00123 Umsókn um stuðul til G! Festival 2020. Málslýsing og 
tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 20.04.2020 41/20 20/00123-2 

2 Fíggjarnevnd 27.04.2020 28/20 20/00123-2 

3 Býráðið 30.04.2020 30/20 20/00123-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn frá G! Festivalinum um stuðul til G! Festivalin 2020 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

200.000 kr. eru settar av til endamálið í 2020 

 

 
 
 
 
 
Mentanarnevndin 20. april 2020 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 200.000 kr. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul á 200.000 kr. 
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31/20 Mál 20/00129 Umsókn um nýggjar arbeiðsteldur til lærarar. Málslýsing 
og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 20.04.2020 42/20 20/00129-2 

2 Fíggjarnevnd 27.04.2020 29/20 20/00129-2 

3 Býráðið 30.04.2020 31/20 20/00129-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn er komin frá skúlanum í Eysturkommunu at keypa nýggjar arbeiðsteldur til lærararnar á skúlanum.  
 
Víst verður á, at arbeiðsteldurnar sum lærararnir hava í dag eru frá 2010. Av tí at teldurnar sum arbeiðsamboð 
eru somikið gamlar, gevur tað ymiskar avbjóðingar, serliga nú lærararnir sita heima undir korona-kreppuni. 
Leiðslan á skúlanum metir, at støðan er ikki nøktandi.  
 
Uppskotið frá skúlanum er, at lærarar kunna velja ímillum 3 – 4 teldur. Kommunan betalir fyri tí bíligastu 
telduna. Tann bíligasta teldan, ið er nóg góð kostar kr. 5599 + mvg sambært tilboð frá fyritøku. Um lærarar 
heldur ynskja at keypa eina betri teldu, so gjalda teir sjálvir munin 
 
Upphæddin søkt verður um er sostatt: 5599 kr X 25 lærarar = 139.975,00 kr. + mvg. Hetta er um allir lærarar 
taka av tilboðnum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongin upphædd er sett av til endamálið á fíggjarætlanini 2020. 

 

 
 
 
 
 
Mentanarnevndin 20. april 2020 
Mentanarnevndin mælir til at veita eykajáttan til endamálið. Mentanarnevndin mælir eisini til at fáa eina 
fakliga og neutrala ráðgeving á KT-økinum fyri stovnar í kommununi. 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
  

Tilmæli 

Mælt verður í fyrstu atløgu frá at veita eykajáttan til endamálið. Mælt verður til at umsitingin arbeiðir víðari við 
málinum, herundir fær eina fakliga og neutrala meting av málinum. 
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32/20 Kølianlegg til býráðshúsið 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 27.04.2020 30/20 20/00136-2 

2 Býráðið 30.04.2020 32/20 20/00136-2 

3 Býráðið   20/00136-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Víst verður til fyriliggjandi frágreiðing frá ráðgeva og teknisku umsiting. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eingin peningur er avsettur til hetta, og samb. fyriliggjandi kostnaðarmeing so verður kostnaðurin uml. 250 
t.kr., og neyðugt er við eykajáttan, um arbeiðið skal gerast.  

 

 
 
 
 
Fíggjarnevnd 27. april 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
  

Tilmæli 

Mælt verður til at gera arbeiðið, og veita eykajáttan.  
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