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Mál til viðgerðar 

62/20 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 

3 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.09.2020 28/20 19/00593-19 

4 Býráðið 24.09.2020 62/20 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. 
 
Ískoyti 16.09.2020 
Ánari hevur søkt um loyvi at byggja altan ímóti mark á matr. nr. 339a.  
Víst verður til mail “VS: Smáðar tillagingar viðv. byggiloyvi til sethús á matr. 339x í Leirvík” í 
málinum.  
 
Umsitingin hevur í skrivi tann  03.03.2020 svara fylgjandi: “Sagt skal vera frá, at tað ikki er loyvt at 
byggja altan á suðursíðuni,sum víst er á tekningum. Vist verður til BK 17 - 2.2.3.2 stk 2, sí eisini 
vegleiðandi tekst, á høgru síðu.” 

 
Umsøkjarin vísur í svarskrivi til pkt. 2.2.3.4 í BK17. Umsitingin er ikki samd í hesum og heldur tí fast 
í áðurnevnda svarið.   
Tí má frávik frá byggilinjuni gevast, um umsóknin skal gangast á møti.  
  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
 

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsókn um frávik frá byggilinjuni á matr. nr. 339x í Leirvík á møti. 
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Byggi - og býarskipanarnevnd 23. april 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 
 
Býráðið 30. april 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tlmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Gudny Langgard var úti undir viðgerðini vegna ógegni 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 21. september 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at ganga umsóknini á møti, við tí treyt at 
altanin verður 1 metur frá mark og at girðingin verður av glas ella líknandi. 
 
 
Býráðið 24. september 2020 
Samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Uni Rasmussen, Hjalti Dalheim, Hanna Jensen, Tollakur 
Joensen, Árni Jacobsen, Marita Klein Joensen, Brandur Jacobsen 
 
Atkvøddi blankt: 
Bára Joensen 
[Gem]  
  



 
 

Síða 5 av 17 

63/20 20/00025 - Umsókn um keyp av lendi við matr. nr. 215m í SG 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 20.05.2020 15/20 20/00025-2 

2 Fíggjarnevnd 25.05.2020 36/20 20/00025-2 

3 Býráðið 04.06.2020 35/20 20/00025-2 

4 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.09.2020 33/20 20/00025-2 

5 Fíggjarnevnd 22.09.2020 55/20 20/00025-2 

6 Býráðið 24.09.2020 63/20 20/00025-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um at keypa part av matr. nr. 215a í Syðrugøtu. (Sí skjal í 
málinum).  
 
Ískoyti 17-09-2020 
Málið bleiv tikið av skrá av tí grund at man var í iva um man skuldi selja økið, sum liggur so tætt  
við vegin.  
Umsitingin hevur tosa við umsøkjaran og hann er sinnaður at regulera linjuna framvið vegin. Sí 
mynd “Økið at selja matr. nr. 215a í SG.PNG”. Talan er um 91 fermetrar.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 20. maj 2020 
Málið verður tikið av skrá.  
Umsitingin kannar málið nærri til komandi fund.   
 

 
Fíggjarnevnd 25. maj 2020 
Málið tikið av skrá. 
 

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at selja 91 fermetrar av matr. nr. 215a í Syðrugøtu til umsøkjara. 
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Býráðið 04. juni 2020 
Málið tikið av skrá 

 
Byggi - og býarskipanarnevnd 21. september 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir frá at selja økið, men mælir til at geva 
nýtsluloyvi við treyt at Kommunan skilir sær rætt til at taka økið aftur, um tað er til 
ampa fyri verkætlanum o.a. í framtíðini, uttan endurgjald.  
Hevsrættur ikki heimilaður í hesari planting. 
 

 
Fíggjarnevnd 22. september 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
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64/20 20/00080 Umsókn um marknaumskipan matr. nr. 169a og 169p 
í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.09.2020 35/20 20/00080-9 

2 Býráðið 24.09.2020 64/20 20/00080-9 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við íbúðarbyggingina á havnalagnum í Leirvík hevur sp/f Svalir fingið loyvi til at byggja 
eitt fýrrúm, sum skal servisera allar íbúðirnar. Fýrrúmið er staðsett á matr. nr. 169a, sum 
kommunan eigur.  
 
Eyðbjørn Larsen, sakførari mælir kommununi til at leggja økið, sum fýrrúmið er staðsett á, saman 
við matr. nr. 169p. Hetta fyri at kunna gera ein leigusáttmála, sum er longri enn 10 ár. (Sí mail í 
málinum).  
 

Sambært grein 17. Í LL nr. 64 frá 11.desember 1962 stk. 4 um matrikulering og 
sundurbýti v.m., skal undantaksloyvi gevast tá ið víddin av teimum frábýttu lutunum 
er minni enn 500 m2. 
 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Fíggjarligar avleiðingar eru 20.000 kr.  

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 21. september 2020 
Byggi – og býarskipanarnvendin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at marknaumskipa áleið 11 fermetrar frá matr. nr. 169a til matr. nr. 169p í Leirvík, 
Sí mynd “Mynd - Fyrrúm matr. nr. 169a” í málinum.  
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65/20 20/00166 - Umsókn um part av 339h í LV 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.09.2020 30/20 20/00166-2 

2 Býráðið 24.09.2020 65/20 20/00166-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur móttikið umsókn um at keypa part av 399h í Leirvík, (Sí umsókn í málinum).  
 

Vísandi til mál nr. 19/00604,so samtykti Býráðið á fundi tann 08.11.2019 at gera matr. nr. 339h í 
Leirvík til parkeringsøki.  
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar.  

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 21. september 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 

 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsóknini á møti. Hetta tí at økið skal gerast til parkeringsøki. 
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66/20 20/00223 - Flowteljari til vinnuvirkir í kommununi 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 16.06.2020 19/20 20/00223-1 

2 Vinnunevndin 15.06.2020 24/20 20/00223-1 

3 Fíggjarnevnd 22.06.2020 42/20 20/00223-1 

4 Býráðið 25.06.2020 44/20 20/00223-1 

5 Vinnunevndin 15.09.2020 34/20 20/00223-1 

6 Fíggjarnevnd 22.09.2020 58/20 20/00223-1 

7 Býráðið 24.09.2020 66/20 20/00223-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Fyri at tálma um óneyðuga vatnnýtslu, er ynski at seta Flowteljara upp til vinnukundar, sum brúka 
meir enn 20 tons av vatn um samdøgri.  
Hetta er eisini fyri at kunna registrera, og fylgja betri við nýtsluni í kommununi.  
Hetta verður gjørt í kommunum rundan um (Runavík, Fuglafjørður og Klaksvík). Har liggur 
kostnaðurin fyri vinnukundar frá 0,75 kr. til 3 kr. pr. Tons.    
 
Í miðal brúka virkini í kommununi áleið 900 tons av vatn um samdøgri.   
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kostnaður fyri at seta flowteljara upp er ca. 250.000 kr. Tað er fyri flowteljarar og 
uppsetan/umlegging av skipanini, sum stýrir vatninum.  
Eingin játtan er til endamálið í fíggjarætlanini fyri 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmæli 

Mælt verður til at seta flowteljara á virkir, ið brúka meir enn 20 tons av vatn um samdøgri.  
Kostnaðurin kundi verði 1.50 kr. pr. tons.    



 
 

Síða 10 av 17 

Vinnunevndin 15. juni 2020 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at seta flowteljara á virkir. 
Vinnunevndin mælir samstundis til at finna upphæddina á verandi ætlan, ella veita 
eina eykajáttan á 250.000 kr.  
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 16. juni 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini og finna 
samlaða kostnaðin fyri íløguna til komandi býráðsfund, sum verður 25.06.2020.  
Mælt verður til at taka gjald fyri vatnnýtslu, sum er omanfyri 20 tons pr. samdøgur.  
Tað merkir at man ikki skal gjalda fyri tey fyrstu 20 tonsini.  
 
 
Fíggjarnevnd 22. juni 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini og byggi- og 
býarskipanarnevndini, og at gjaldið verður 0,75 kr. pr. tons.  
 
Peningurin verður tikin av verandi játtan til vatn (konto 6.30.41.510) 
 
Býráðið 25. juni 2020 
Málið tikið av skrá 
 
Tollakur Joensen var úti undir viðgeðini vegna ógegni 
 
Vinnunevndin 15. september 2020 
Vinnunevndin tekur undir við at 6 flow-teljarar verða settir upp, sum lýst í málinum. 
Vinnunevndin mælir samstundis til at tekniska deild fremur arbeiðið. 
 
Fíggjarnevnd 22. september 2020 
Fíggjarnevndin mæir til at taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini, og at taka av 
fyriliggjandi tilboði. 
 
Býráðið 24. september 2020 
Málið tikið av skrá 
[Gem]  
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67/20 Mál 20/00301 Umsókn um stuðul fyri skótarnar Leirvíks Páll. 
Málslýsing og tilmæli. 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 14.09.2020 60/20 20/00301-2 

2 Fíggjarnevnd 22.09.2020 61/20 20/00301-2 

3 Býráðið 24.09.2020 67/20 20/00301-2 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Umsókn um árligan stuðul til virksemi hjá skótaliðnum Leirvíks Páll.  
Tey søkja um 40.000 kr. í stuðli. Stuðulin verður vanliga brúktur til rakstur og íløgur í útgerð og 
húsið. Í ár er ætlanin at gera nakrar ábøtur innan, t.d. skifta hurðar, mála o.a. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

320.000 kr. eru settar av á fíggjarætlanini til mentanarstuðul í 2020. 231.900 kr. eru veittar ú 
stuðul fyrr í ár. 

 

 

 
 
 
 
Mentanarnevndin 14. september 2020 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum og mælir til at veita stuðul á 35.000,00 
kr. 
 

 
Fíggjarnevnd 22. september 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini og 
fíggjarnevndini. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita stuðul 
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68/20 20/00312 - Umsókn um at nýta øki omanfyri matr. 199k í 
Syðrugøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.09.2020 32/20 20/00312-2 

2 Býráðið 24.09.2020 68/20 20/00312-2 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Eysturkommuna hevur fingið umsókn/fyrispurning um loyvi at brúka part av lendinum omanfyri 

okkara grundstykki matr.199k í Syðrugøtu. 
 

Lendi talan er um, er partur av matr. 199a og er merkt við reyðum á viðheftu mynd. 
 
Ætlanin er at innhegna økið, gera urtagarð við runnum og líknandi og nýta tað sum 
part av matr.199k.  
 
 
Onnur hava spurt um líknandi, og tey hava fingið noktandi svar. Millum annað kann 
eg vísa til mál nr. 18/00377 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Ongar fíggjarligar avleiðingar. 

 

 

 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 21. september 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at ganga umsóknini á møti, við tí treyt at  
Kommunan skilir sær rætt til at taka økið aftur, um tað er til ampa fyri verkætlanum 
o.a. í framtíðini, uttan endurgjald.  
Hevsrættur ikki heimilaður í hesari planting.  
 
 

 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini 
 
Marita Klein Joensen var úti undir viðgerðini vegna ógegni. 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir frá at ganga umsóknini á møti við tí grundgeving at onnur, sum hava spurt, hava 
fingið noktandi svar.  
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69/20 Eykajáttan til Gøtubrá 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 22.09.2020 66/20 20/00338-1 

2 Býráðið 24.09.2020 69/20 20/00338-1 

 
 
 

Málslýsing: 

í mars í fjør bleiv samtykt at gera eina “útistovu” á Gøtubrá og tikið var av tilboðið uppá arbeiðið 
tann 9. desember. Arbeiðið bleiv tó ikki gjørt í fjør, emn er nú í gongd og verður liðugt í ár. Játtanin 
til arbeiðið er tó ikki flutt til 2020 og tískil verður neyðugt at veita eykajáttan á 700 t.kr til hetta 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

700 tkr. verða fluttar frá grein 3 til grein 2, annars eru ongar fíggjarligar avleiðingar 

 

 

 
 
 
Fíggjarnevnd 22. september 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka udir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at veita eykajáttan á 700 t.kr, og at peningurin verður tikin av játtanini til nýggj 
Gjáa. Øll játtanin til Gjáa í ár verður ikki brúkt. 
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70/20 Eykajáttan til kloakk í Gøtu og til havnalagi í Leirvík 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Fíggjarnevnd 22.09.2020 67/20 20/00339-1 

2 Býráðið 24.09.2020 70/20 20/00339-1 

 
 
 
 

Málslýsing: 

Á seinasta býráðsfundi bleiv samtykt at veita eykajáttan til asfaltering av havnalagnum í Leirvík 
uppá 1,5 mió., og at peningurin skal takas av konto 62411 (asfaltering av vegum) og 62411 (vegur 
eystanfyri ánna). Eisini bleiv samtykt at veita eykajáttan til pumpuleiðing á havnalagnum í Gøtu 
uppá 311 t.kr. og penigurin skal taka av konto 62211 (kloakk á Toftanesi og av konto 61011 (kolakk 
ognarhagin í Leirvík) 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Eykajáttaninar hava við sær at íalt 1,8 mió. kr. sum eru játtaðar á grein 6 verða fluttar til grein 7, 
annars eru ongar fíggjarligar avleiðingar. 

 

 

 
 
 
Fíggjarnevnd 22. september 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá fíggjarnevndini. 
 
Atkvøður fyri: 
Jóhan Christiansen, Uni Rasmussen, Hjalti Dalheim, Hanna Jensen, Bára Joensen, 
Árni Jacobsen, Marita Klein Joensen, Brandur Jacobsen 
 
Atkvøddi blankt: 
Tollakur Joensen 
[Gem]  
  

Tilmæli 

Mælt verður til at eykajáttanin á 1,5 mió. verður fíggjað við at 800 t.kr verða tiknar av konto 62411 
(vegur eystanfyri ánna) og at 700 t.kr verða tiknar av konto 62411 (asfaltering av vegum).  
 
Mælt verður til at eykajáttanin á 311 t.kr verður fíggjað við at 210 t.kr verða tiknar av konto 62211 
(kloakk á Toftanesi) og 101 t.kr verða tiknar av konto 61011 (kloakk ognarhagin í Leirvík) 
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71/20 20/00341 - Keyp av lendi, matr nr. 109a í Norðragøtu 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevnd 21.09.2020 34/20 20/00341-1 

2 Fíggjarnevnd 22.09.2020 68/20 20/00341-1 

3 Býráðið 24.09.2020 71/20 20/00341-1 

 
 
 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við útstykkingina í Norðragøtu, er tosa um at gera ein veg, sum bindur vegin við Ánna og 
útstykkingina. Um so er, má kommunan keypa part av matr. nr. 109a í Norðragøtu. Sí mynd “Mynd 
- Keyp av lendi til íbinding til útstykking í NG”  
Talan er um 350 fermetrar.  

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Kostnaðurin er fyri lendið er áleið 32.000 kr. afturat hesum kemur marknaumskipan, tað kostar 
áleið 20.000 kr.  
Samanlagt verður tað áleið 52.000 kr.   

 

 

 
 
 
 
Byggi - og býarskipanarnevnd 21. september 2020 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini og gera 
veg til íbinding millum vegin `við Ánna` og nýggju útstykkingina í Norðragøtu.   
 

 
Fíggjarnevnd 22. september 2020 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini 
 
Býráðið 24. september 2020 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini og 
fíggjarnevndini 
[Gem]  
  

Tilmæli 
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Mælt verður til at málið verður beint í føstu nevndinar til víðari viðgerð 
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